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Abstract
This paper deals with prehistoric charred organic material, interpreted as bread, found in graves
and in the underlying settlement at Kalvshälla, Järfälla parish in Uppland. The aim was to cate-
gorize the organic material morphologically and with the help of Fourier transformed Infrared
spectroscopy (FT-IR) to see whether it was bread or not. Material from 13 graves (dated to Late
Roman Iron Age until Viking Age) and 3 finds from the settlement have been analysed.
Differences were noted both in shape, porosity and structure. Some of the material has been
interpreted as cereal based foodstuff instead of bread due to morphological discrepancies. No
clear differences between material from the graves and the settlement can be seen. One find from
a posthole can be dated to late Bronze Age, which is unusual. The bread in the graves was
intentionally given to both adult females and males maybe as a symbol of their roles as the good
householders. Several finds of root tubers of dropwort (Filipendula vulgaris) were identified in
female graves from Early Iron Age, but also in two male graves with bread from Vendel period.
The FT-IR method does not give a clear answer to whether the organic material can be bread or
not. The method requires careful sampling procedures and several samples from each concretion
to get good results.

Bilden på framsidan utgör fragment från fynd 712, anläggning A177, vid Raä 20 + 67, Järfälla socken,
Uppland. Foto: Christina Schierman 2006-01.
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Förkortningar
AFL Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholm
FMR Fornminnesregistret
FT-IR Fouriertransformerad Infrarödspektroskopi
GC/MS Gaskromatografi/Masspektrometer
IR Infrarött
NE Nationalencyklopedin
RAÄ Riksantikvarieämbetet
SEM Svepelektronmikroskop
SHM Statens Historiska Museum
SLM Stockholms läns museum

Figur 1 Karta över delar av Järfälla norr om Stockholm. Ringen anger platsen för Kalvshälla.
Godkännande för användning av karta enligt stadsingenjör Hans Sandler, Stockholms stadsbyggnadskontor (e-post 2006-04-19).

Källa: http://www.map.stockholm.se/kartago/kartago_ttort_jarfalla.html
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1 INLEDNING
Bröd är idag en självklarhet för de flesta. Man äter det till vardags utan att ens reflektera över vad
det är man stoppar i sig och varför, förutom att man vill stilla hungern. Det man lätt glömmer är
att brödet även kan ha en symbolisk innebörd (Hansson 1997:58f) och kan vara förknippad med
traditioner – alltifrån oblat som symbol för Kristi kropp till julbröden som bakas varje år efter sin
egen familjs traditioner. Närmare 200 fynd av förhistoriskt bröd/brödliknande material har gjorts
i Sverige, där dateringen främst ligger i yngre järnålder och kommer i huvudsak från brandgravar
(Hansson 1996c:9; 2001:2). Det är inte troligt att födoämnen påträffade i gravsammanhang kan
representera det man åt till vardags (Renfrew & Bahn 2000:304), utan det hade sannolikt en
symbolisk betydelse. Bröd från boplatser är ovanliga i fyndsammanhang. Förhistoriskt bröd, som
oftast påträffas förkolnat och fragmentariskt, kan vara svårt att skilja från andra organiska
material med liknande innehåll, såsom gröt och grynröror (Hansson 1997:28, 47). Andra före-
målsgrupper, som används som referensmaterial, är hartser och fekalt material (t.ex. koproliter).
Dessa liknar också bröd både till utseende och till viss del till sammansättning.

Den här uppsatsen kommer att handla om förhistoriskt organiskt material, som kan vara bröd.
Materialet påträffades vid undersökningen, utförd av Stockholms läns museum (SLM) på 1990-
talet, av boplats och gravar vid Kalvshälla i Järfälla (se Figur 1). Det är en unik möjlighet att
jämföra material som dels kommer från boplats och dels från gravar där dateringen av gravarna
med brödliknande material spänner över en lång tidsintervall från romersk järnålder till
vikingatid.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att analysera och kategorisera förhistoriskt brödliknande organiskt
material påträffat i gravar och på boplats vid Kalvshälla (Raä 19, 20+67) i Järfälla socken,
Uppland och jämföra dessa dels morfologiskt och dels deras kemiska innehåll. Vidare är syftet att
utvärdera ifall analys med Fouriertransformerad infraröd spektroskopi (FT-IR) är passande för
analys av denna typ av material.
För att uppnå syftet har följande frågeställningar tagits fram:

 Hur kan det organiska materialet delas in?
 Vilken information kan man få ut genom FT-IR analys av det organiska materialet?
 Vilka likheter/skillnader finns mellan det organiska grav- respektive boplatsmaterialet och

hur ska de förstås?
 Vilka likheter/skillnader kan utläsas över tid (från romersk järnålder till vikingatid)?
 Hur ska närvaron av det organiska materialet förstås?

1.2 Material och metod
Undersökningsmaterialet utgörs av förkolnat organiskt brödliknande material påträffat vid under-
sökningar av gravar och boplats i Kalvshälla i Järfälla. Materialet är knutet till fyndnummer, där
ett nummer kan bestå av flera konkretioner. Totalt är det 21 olika fyndnummer. Tre fynd
kommer från boplatskontexter (en härd, ett stolphål och ett kulturlager) och resterande kommer
från 13 gravar. Gravmaterialet är valt utifrån noteringar i grävrapporten om möjligt bröd och
boplatsmaterialet utifrån urval gjort av SLM. Gravarna är daterade till romersk järnålder (1 st),
folkvandringstid (2 st), vendeltid (8 st) och vikingatid (2 st). Som ett komplement till analysen av
brödmaterialet har även förkolnade fröer påträffade i gravar vid Raä 20+67 analyserats och
artbestämts.

Den morfologiska analysen har genomförts dels okulärt och dels med stereomikroskop.
Fynden är också vägda, fotograferade med digitalkamera, beskrivna och bestämda enligt Munsells
färgschema (Munsell 1975). Från varje fynd har en eller flera konkretioner valts ut för analys med
FT-IR. Resultaten har jämförts med det referensbibliotek som finns från tidigare gjorda analyser
vid arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL). Fyndomständigheterna har analyserats genom
studier av grävrapporter och andra arbetsunderlag från SLM.
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1.3 Avgränsningar
Uppsatsen avgränsas till förhistoriskt brödliknande material. Annat material som har kommit
fram vid den okulära genomgången av undersökningsmaterialet (t.ex. träkol, brända ben och
bränd lera) har inte analyserats vidare. Harts som har identifierats i materialet har tagits med i den
kemiska undersökningen, men diskuteras inte något mer ingående. Undersökningsmaterialet är
omfattande och med hänsyn till tidsramen för denna uppsats, så har materialet i ett första led
kategoriserats okulärt och i stereomikroskop samt med hjälp av FT-IR, vilket inte ger några
djupare analyser av innehållet i materialet. Svårigheten ligger i att avgöra om materialet är bröd
eller annan cerealiebaserad föda, som påminner om varandra.

1.4 Definition av bröd
Att definiera vad som är bröd, när materialet man ska undersöka är kraftigt förkolnat och
fragmentariskt, är svårt. Flera definitioner finns. I nationalencyklopedin (NE) anges att bröd är
”ett grundläggande livsmedel bakat av mjöl från säd o.d., vanl. tillsammans med jäst; vanl. föga sötat” (NE
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O126977). Alfa Olsson anger i sitt etnologiska
arbete ”Om allmogens kosthåll” en utförligare definition: Med bröd avses en deg som gräddats i ugn
eller liknande, eller över eller vid öppen eld. Ingredienserna är mjöl från cerealier med tillsatt
vätska och med eller utan jäsämne (Olsson 1958:53). Ann-Marie Hansson vid Arkeologiska
forskningslaboratoriet (AFL) har utvecklat denna definition för att gälla förhistoriskt nordiskt
bröd: Huvudingredienserna ska vara malda (vanligen säd) med tillsats av degspad och ibland
någon jäsningstillsats. Detta ska bakas ihop till en deg som bakas i en ugn, ugnsliknande
konstruktion eller så ska gräddning ske vid eller på en öppen eld, på glödande kol eller i askan
(Hansson 1994:8). Vid AFL har en av doktoranderna, Liselotte Bergström, formulerat
definitionen av förhistoriskt bröd som en cerealiebaserad föda av mer kompakt struktur.
Tillverkningsmetoden inkluderas inte som en begränsande faktor i denna bredare definition
(Bergström & Hansson 2006:5 manus).

En mer tillverkningsteknisk definition tar upp skillnaden mellan bröd och annan cerealie-
baserad föda (grynröror eller gröt). Den ligger bl.a. i att bröden har tillagats i en högre temperatur,
mellan 200 – 300 grader (Welinder et al 1998:398). Röran kan bara ha värmts upp medan gröten
har kokats.

Trots dessa definitioner finns det svårigheter att avgöra huruvida ett förhistoriskt förkolnat
fragmentariskt organiskt material kan vara bröd eller inte. Vi kan inte se hur det organiska
materialet har tillagats. En tydligare definition saknas fortfarande som kan vara till hjälp att
identifiera ett förhistoriskt organiskt material. Maria Ahlsén menar i sin uppsats om bröd från
Birka att en lösning på definitionsproblematiken skulle vara att genomföra bakexperiment (med
olika mjölsorter, degspad osv.), som sedan får utgöra ett jämförelsematerial till de förhistoriska
bröden (Ahlsén 2004:4). Detta är något som doktoranden Liselotte Bergström håller på med som
en del i sitt avhandlingsarbete.

2 FÖRHISTORISKT BRÖD I FORSKNINGEN
Bröd har under lång tid varit en cerealiebaserad grundföda i många kulturer där både storlek,
form och ingredienser har varierat från olika regioner och under olika tider (Brothwell 1969:95;
Hansson 1995:38). Även variationer kopplade till social tillhörighet har kunnat ses (Brothwell
1969:95; Campbell 1950:117f). I Rom ansågs det bästa brödet ha varit bakat av vete, medan bröd
av korn hörde mer till vardagen (Brothwell 1969:95), vilket kan tolkas som att det fanns en social
skillnad i bruket av vetebröd respektive kornbröd. Redan i den gamla isländska dikten Righstula (i
Den poetiska Eddan), nedtecknad på 1200-talet, omtalas två olika typer av bröd – ett bröd bland
trälarna: ”en degig bulle, tung och tjock och tät av sådor1”(Eddan 2004:116, vers 4), och ett annat bröd
bland folk i samhällets övre skikt: ”tunna kakor vita av vete” (Eddan 2004:119, vers 31). Många av

1 Sådor är skal från sädeskärnor 2005-11-27 Källa Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O352783.
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de undersökta förhistoriska bröden i Sverige visar på att korn var en vanlig ingrediens, men att
även bl.a. vete, havre och ärter kunde förekomma (Hjelmqvist 1984:271; Viklund 1998:144f).
Under vissa perioder, tolkade som nödperioder, drygades mjölet ut med annat växtmaterial (t.ex.
ekollon, kastanjer och bark) (Brothwell 1969:95; Hansson 1997:50ff).

Det förhistoriska brödmaterialet visar på stora formvariationer – alltifrån mindre småkakor (ca
5 cm) till större levar (ca 17 cm) och vanligen har de varit relativt tunna (0,5-1,5 cm) (Welinder et
al 1998:401). En stor del av de undersökta förhistoriska bröden kommer från Birka i Uppland.
Redan under Hjalmar Stolpes grävningar (1871 – 1895) uppmärksammades den här fyndkate-
gorin. Här har man hittat ett flertal brödfynd i gravarna, men även fynd från Svarta Jorden har
gjorts. Bröden från gravarna visar på stor formvariation och man har även hittat ett brödfragment
som liknar en kringla (grav 171) (Arbman 1943:73). En del bröd var också uppträdda på metall-
trådar och andra hade fortfarande en ursprunglig form varav en del klöverformade och med
urnupna kanter (grav 996) (Arbman 1943:419). Tre brända brödliknande fynd, ca 3 cm i diameter
och 1,3 cm höga, gjordes i en grav på Lovö (A49, Raä 27) i Uppland (Petré 1984:66, 298).

2.1 Forskningsmetoder
Ett flertal etnologiska studier av bröd har gjorts där brödets symboliska roll och dess traditioner
har jämförts med sentida etnologiskt material (Campbell 1950; Keyland 1989 (1919); Olsson
1958).

De första naturvetenskapliga analyserna av förhistoriskt bröd utfördes av H.V. Rosendahl i
början av 1900-talet (Rosendahl 1909, 1912). Den ena undersökningen utgjordes av ett folk-
vandringstida fornborgsmaterial från Boberget, Östergötland (SHM 13529). Det var ett grovt
malet, förkolnat kornbröd (Rosendahl 1909:41ff). Det andra materialet var ett vikingatida grav-
material från Ljunga, Östergötland (SHM 14431:6). Analysen visade att det var bakat av grov-
malet ärtmjöl och tallbark (Rosendahl 1912:1ff). Undersökningen genomfördes med både mikro-
skopi, där bl.a. cellstrukturer undersöktes, och kemiska analyser där tillsatser av jodjodkalium-
lösning och sodalösning användes.

Hakon Hjelmqvist har utfört flera undersökningar, bl.a. på Birka-material, där cellstruktur-
analyser har varit en viktig metod (Hjelmqvist 1984, 1990; Lindeberg 1964:141ff). Han har arbetat
med att få fram vilka sädessorter och andra växter som har ingått i de undersökta bröden. Små
brödfragment har bl.a. behandlats med väteperoxid och ammoniak för att få preparat lämpliga
för undersökning i mikroskop (Hjelmqvist 1990:20). Även Ann-Marie Hansson vid AFL har
använt denna metod för att studera cellstrukturer i möjligt bröd (Hansson & Isaksson 1994:21ff).
Nackdelen med denna metod är att den är tidskrävande, komplicerad och destruktiv (Hansson
2001:3). En bra metod, som inte är destruktiv, för att studera cellstrukturer är användandet av
svepelektronmikroskop (SEM).

En kemisk undersökningsmetod, som har kommit att vara till hjälp i den förhistoriska bröd-
forskningen är FT-IR metoden. Den är bra för att ge en första identifikation av materialet man
vill undersöka. Resultaten jämförs sedan med recent material och tidigare analyserat och identi-
fierat material. Metoden har använts i England där man har studerat arkeobotaniskt material
(Hansson 2001:3 med däri anförd litteratur). Vid AFL har arbeten gjorts på arkeologiskt material
och en databas har byggts upp med analyserat jämförelsematerial t.ex. bröd, koproliter och
hartser. Analyser av dessa grupper har visat att de oftast bildar egna grupperingar vid analyser
med FT-IR (Hansson 2001:9ff). En uppsats från AFL har använt metoden på material från Birka,
där författaren, Maria Ahlsén, bl.a. har undersökt ifall det har någon betydelse varifrån FT-IR
proverna tas på materialet (Ahlsén 2004). Hon kunde konstatera att det kan skilja sig åt beroende
på varifrån proverna tas då bröd inte är ett homogent material.

Några djupare kemiska analyser av förhistoriskt bröd har gjorts vid AFL. Däribland med
gaskromatografi/masspektrometer (GC/MS). Kemiska analyser kan komplettera mikroskopiska
analyser med att se på närvaron av lipider, fettsyror och proteiner, vilka kan ge en indikation på
om ursprunget är animaliskt eller vegetabiliskt (Hansson & Isaksson 1994:27f). Svårigheten med
djupare analyser ligger i hanteringen av det organiska materialet (Isaksson 2000:41f). Materialet
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kräver en varsam hantering redan i fält för denna typ av analys (Hansson & Isaksson 1994:25f).
För en fullgod analys krävs att materialet fryses in snarast efter uppgrävning för att förhindra
fortsatta kemiska processer (Hansson & Bergström 2002:46f). Detta är svårt, då det i fält kan vara
svårt att identifiera ett organiskt material. Ibland misstas det för träkol e.dyl. Det vikingatida
brödet från Ljunga i Östergötland har genomgått djupare analyser vid AFL där man har tittat
närmare på närvaron av proteiner, aminosyror, lipider och spårämnen (Hansson 1995:43ff).

2.2 Bröd i förhistorien
2.2.1 I gravsammanhang
Flertalet av det påträffade brödliknande materialet kommer från brandgravar och man har kunnat
konstatera att bröd eller brödliknande material har varit vanligt förekommande som gravgåva
under järnåldern (Hansson & Bergström 2002:52). Åke Hyenstrand menar att traditionen att
offra bröd kan föras tillbaka ända till bronsåldern (Hyenstrand 1966:79). Graven var en plats där
anhöriga kunde ha kontakt med den avlidne och där de även offrade till den döde (Näsström
2002:178). Deponeringen i en grav kan tjäna olika symboliska syften – t.ex. kan det tolkas som
mat för den döde inför resan till nästa liv. Brödet kan också ha deponerats till den döde, som
kanske var en person med hög ställning i samhället. Det var då dennes skyldighet att erbjuda mat
och dryck i nästa tillvaro (Hansson 1997:37). Vanligt är att bröden påträffas spridda i brandlagret
(Gräslund 1967:258), men det finns även gravbröd som visar på en särskild placering t.ex. i en
gravurna (Birkagravar). Tydligt är att bröd avsiktligt har deponerats i gravar.

En nära relation till bröd har de föremål som har använts vid tillagningen av bröd, t.ex. mal-
stenslöpare, knackstenar, handkvarnar, skäror osv. Anders Kaliff diskuterar malstenslöparens och
knackstenens symboliska funktion där tanken är att de också kan symbolisera bröd (Kaliff
1997:88ff). Kopplingen till bröd kan ses genom den omvandlingsprocess som sker när säden
mals till mjöl – från ett tillstånd till ett annat. Malstenslöparen kan förstås med sin relation till
brödet genom både formen och sin funktion. Löparen omvandlar sädeskornet till mjöl. Knack-
stenarna, som ibland förekommer som gravgåva, kan ha använts till krossandet av de brända
benen – en omvandling av den döde. Det är ett redskap kopplat till en krossningsritual och anses
till viss del som en föregångare till gravkloten som är vanliga under folkvandringstid (Kaliff
1997:88). Det finns tolkningar att gravklot var en symbol för ett bröd (Christiansson 1948).
Tanken är att gravklotet skulle symbolisera bröd eller brödkorgar, som ersättning för de organiska
gravgåvorna (a.a. 1948). Ornamentiken som finns på en del gravklot liknar brödkorgar som
användes vid långfärder (Campbell 1950:62f) och gravkloten skulle då vara en symbol för brödet
den döde fick med på den sista långa färden (Gräslund 1969:146).

Ett starkt samband finns mellan dödsritualer och fruktbarhet (Hansson & Bergström 2002:54).
Att offra bröd till den döde kan ha varit av betydelsen av en slags pånyttfödelse (Viklund
1997:123). Det förekommer också att gravbröd, tolkade som ett kristet symbolspråk, depo-
nerades tillsammans med torshammarringar och andra amuletter kopplade till fruktbarhet och
vegetation, där brödet kan ses som en förbindelselänk mellan hedendom och kristendom
(Hansson 1997:58f). Att deponera bröd i gravar ser ut att ha en viss östlig utbredning med ett
stort fyndunderlag i östra Mellansverige (Viklund 1997:121; Welinder et al 1998:401).

Undersökta förhistoriska gravbröd visar på en stor morfologisk variation, vilket kan ha en
symbolisk innebörd (Hansson & Bergström 2002:54). Många av de undersökta gravbröden har
bakats av flera olika sädesslag och ärtväxter (Viklund 1997:121). Gravbrödens tolkning kan ses ur
två sammanhang. Det ena är att se på morfologin (både inre och yttre) och var det placeras i
graven, vilket kan ha betydelse för tolkningen som symboliskt. Det andra är att se det i jämförelse
med andra gravgåvor och vad de kan betyda och säga om den dödes sociala status (Hansson
1997:37).

Gravbrödet från Ljunga i Östergötland var enligt Rosendahls tidiga analyser (Rosendahl 1912)
bakat på ärter och bark. Brödet kom från en mansgrav daterad till sen vendeltid – tidig vikingatid
(Hansson 1996a:386). Bror Schnittger menar att inblandningen av bark i brödet var för att göra
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det oätligt och för att spara på dyrbart mjöl för att sedan ge brödet som gravgåva till den döde
(Schnittger 1912:6). Han menar att det ska ses som ett ”pia fraus” – ”ett fromt bedrägeri, af det slag
som är vanligt hos primitiva folk” (a.a. 1912:6). Senare undersökningar av detta bröd har visat att det
även innehöll emmervete och korn (Hjelmqvist 1984:271; 1990:13), alltså lite finare ingredienser.
Ann-Marie Hansson menar att inblandningen av bark snarare är en kontamination från träkolet
vid bakningen eller från brandbålet vid begravningen (Hansson 1996a:396). En intressant
iakttagelse gjordes av Maria Ahlsén i ett av bröden (G3784) från Birka. Det innehöll träkol, som
troligen var inbakat i brödet eller grötresten, vilket kommit dit vid tillagningen (Ahlsén 2004:25).
Ett annat exempel med ett bröd med något inbakat i sig är ett bränt bröd med en sten inuti. Det
påträffades nyligen (VT 2004) vid en seminariegrävning på Lovö, Uppland, i en mansgrav från
vendeltid (A20, Raä 28). Det var ett helt bröd på ca 4,5 cm i diameter. Stenen var skarpkantig (1
cm) och var inbakad i brödets mitt (e-post Bo Petré, 2006-02-19).

Ann-Marie Hansson menar att gravbröd i huvudsak har deponerats i rika gravar, som möjligen
indikerar en social elit (Hansson 1997:58). I Birkamaterialet har man kunnat konstatera med hjälp
av att studera andra gravgåvor, att gravar med bröd har visat på välstånd och varit rika
begravningar (Hansson 1996b:66). Detta verkar vara ett genomgående drag i järnåldersmaterialet
(Welinder et al 1998:400f). En viss dominans av gravar tillhörande kvinnor kan ses i depositionen
av gravbröd (Hansson 1996c:9). Även gravkloten har en tydlig relation till kvinnogravar (Petré
1984:34; Bennett 1987:147).

2.2.2 I boplatssammanhang
En vanlig tolkning av brödfynd vid boplatser är att det rör sig om misslyckade bröd eller att
brödet har bevarats pga att huset har brunnit ner (Gräslund 1967:258). Det är annars ovanligt att
påträffa bröd i andra fyndkontexter än i gravar (Hansson 2001:17). Vid undersökningarna i
Vendel, Uppland, påträffades en del brödliknande brända organiska konkretioner. De flesta kom
från brandgravar, men några kom även från en härd och en avfallsgrop (a.a. 2001:6).

På Helgö, i Uppland, har bröd påträffats i gravar och på boplatsytor med dateringar tillbaka till
romersk järnålder (Bergström & Hansson 2006:3 manus). Det huskomplex där en del av bröd-
fynden gjordes har tolkats som något mer än bara en vanlig boplats. På en stenig klipphylla har
ett flertal brödfragment påträffats, som också har analyserats med cellstrukturanalyser av Hakon
Hjelmqvist (Lindeberg 1964:141ff). En föremålskategori, förknippad med bröd, är de roterande
handkvarnarna, där flertalet har påträffats på den steniga klipphyllan. Bröd och handkvarnar syns
i materialet från omkring 200-t e.Kr. och sägs vara en fyndkategori influerad av den romerska
krigsmakten (NE kvarn: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234297). Torun
Zachrisson framför tanken att någon symboliskt har intagit rollen som ”brödutdelare” på denna
klipphylla (Zachrisson 2004a:360f). Den engelska titeln ”lord” kommer ursprungligen från
”hlaford” vilket står för ”loaf-keeper” – den som höll i brödet (brödförvaltare). I fornsvenskan
motsvaras detta av ”lavardher” (herre, husbonde) (Brink 2003:106). Till detta ska även ordet
”bryte” föras, vilket står för ”bryta i stycken, sönderdela”. I fornsvenskan innebar det någon som
bryter (ex. bröd) och delar ut – en slags förvaltare hos en välbärgad person (a.a. 2003:105f). Detta
innebar att välbärgade personer var de som delade ut mat (Hagen 1992:145). Det var viktigt för
personer av hög status att kunna ge gåvor och hålla banketter där mat och dryck var vanligast
(Enright 1996:20; Hagen 1992:19; Zachrisson 2004b:155 med däri anförd litteratur). Det engelska
ordet ”lady” kan härröras till ”hlaibadigon” (bröd knådaren) och troligen var det kvinnorna som
var ansvariga för brödet i de enskilda hushållen (Hagen 1992:18).

När undersökningar i Svarta Jorden, Birka, Uppland, gjordes 1990-1995 påträffades ett
tjugotal brödliknande konkretioner (se sammanställning Hansson 2001:22f, 30f). Några möjliga
bröd påträffades också vid undersökningarna av Garnisonen (Hansson 2001:22) och det hallhus
som förmodas ha legat på platsen (se t.ex. Holmquist Olausson 2001:13f). Maria Ahlsén
undersökte några av dessa (Ahlsén 2004). Hon menar att materialet från Garnisonen möjligen
kan utgöras av grötrester, då det skiljer sig något åt morfologiskt från materialet från Svarta
Jorden (a.a. 2004:27).

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234297
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3 KALVSHÄLLA
3.1 Undersökningsområdet
Norr om Stockholm i Järfälla socken ligger Kalvshälla. Kalvshälla är namnet på en gård som låg
här och de första skriftliga beläggen om denna är från år 1347 (Gustafsson 1957:342f). Området
visar på en lång kontinuitet och har flera registrerade fornlämningar (gravar och boplats). Det har
funnits en osäkerhetsfaktor i huruvida gravfälten vid Kalvshälla ska uppfattas som ett och samma
gravfält, vilket har lett till att det finns flera registrerade fornlämningar, som kan föras till samma
fornlämningslokal. SLM har gjort en grundlig genomgång av detta och kan konstatera att de i
fornminnesregistret (FMR) registrerade fornlämningarna Raä 20a, 20b, 22, 67 och 265 hör ihop
varvid gravfältet betecknas som Raä 20+67 (Bratt 2001a:11). Raä 19 tolkas som ett eget gravfält
och Kalvshälla bytomt, Raä 251, behandlas för sig (se Figur 2). På 1930-talet undersökte Wilhelm
Holmqvist ett gravfält, Raä 248, strax norr om Järfälla kyrka, ca 500 m sydöst om Kalvshälla
(Holmqvist 1956). Gravarna daterades till äldre järnålder med både skelett- och brandgravar och
tolkningen är att även detta gravfält kan relateras till bosättningen vid Kalvshälla (Bratt 1994:26).

Figur 2 Karta över Kalvshälla (Bratt 2003:2). Dragonbacken kallas kullen där Raä 20+67 ligger.
Raä 20 m.fl. inkluderar Raä 20+67 samt Raä 20a+b.



9

3.1.1 Gravarna
Gravfälten tillhörande Kalvshällaområdet är Raä 20+67 (Dragonbacken) och Raä 19. Vid båda
gravfälten finns gravanläggningar som kan föras så långt tillbaka som till äldre bronsålder (Bratt
2001a:53; 2003:10ff), men tyngdpunkten ligger annars i järnåldern. Under gravfälten finns även
kulturlager med boplatsfynd.

Gravarna vid Raä 20+67 omfattade 72 anläggningar där samtliga var brandgravar. Gravarna
visar på en horisontell stratigrafi med en viss tyngdpunkt i gravar daterade till folkvandringstid.
Både gravformer och gravskick följer tidsenligt de utseenden som är karaktäristiska för Mälar-
området under järnåldern (se t.ex. Ambrosiani 1964; Bennett 1987). Den först anlagda human-
graven (och den största) är A23, en gravhög från yngre romersk järnålder. Tolkningen av grav-
högen ligger i att den gravlagda (en kvinna) har haft en särskild ställning i sin samtid och att
senare rituella deponeringar har skett i graven under vikingatid, t.ex. av miniatyrknackstenar och
en del av en skafthålsyxa av sten (Bratt 2001a:53). Det är från denna anläggning ett av fynden
som analyseras i denna uppsats kommer.

Några yngre gravar daterade till vikingatid överlagrar äldre, vilket kan förstås som ett sätt att
relatera till sina förfäder och hävda sin odalrätt (Zachrisson 1994:228f). I ett tidigare arbete om
järnåldersgravfältet vid Beckomberga-Råcksta (Raä 303) i Spånga socken, Uppland, kunde jag
även konstatera att äldre gravar överlagrades av yngre gravar innan gravfältet övergavs och
flyttades till en annan plats. Likadant finns en likhet i den horisontella stratigrafin tolkad som att
gravfältet använts av samma släkt (Schierman 2004). Efter 900-talet började man i huvudsak
använda platsen nordöst om Dragonbacken, Raä 19, till gravfält.

Vid Raä 19 fanns 34 gravanläggningar med både brand- och skelettgravar. Den största graven
(en hög), A5, visade på en komplicerad stratigrafi med sju begravningar – tre obrända och fyra
brända människor. Dateringarna ligger mellan bronsålder och vikingatid (Bratt 2003:37ff). Under
A5 framkom spår av ett treskeppigt hus (hus 12) (a.a. 2003:42). Gravfältet är annars i huvudsak
senvikingatida. På gravfältet har ett stort antal amulettringar (drygt 70 st) påträffats. En del av
dessa har formen av liar och skäror i miniatyrer (a.a. 2003:32). De är tolkade som att de är depo-
nerade sekundärt i gravarna, då de förekommer i gravarnas utkant och fyllning.

3.1.2 Boplatsen
Vid undersökningen av gravar vid Raä 19, utförd av Riksantikvarieämbetet 1982, kom det fram
underliggande boplatsanläggningar med dateringar tillbaka till bronsåldern (Sander 1996:19). Bo-
platsen har slutundersökts av SLM, men är ännu inte avrapporterad, så informationen om
boplatsen bygger främst på grävrapporter från gravfälten och muntliga uppgifter och arbets-
underlag från Lars Andersson vid SLM.

Boplatslämningarna vid Kalvshälla ska ses i sin helhet utan någon egentlig uppdelning mellan
fornlämningsnumren (Raä 19, 20+67 och 251), då lämningarna troligen tillhör samma bosättning.
De i huvudsak äldsta lämningarna (brons- och äldre järnålder) finns i norr (Raä 19). Vid Raä
20+67 finns t.o.m. en datering till mellanneolitikum från ett underliggande jordlager (Bratt
2001a:49). Boplatslämningarna vid Raä 20+67 har inte varit helt tydliga, vilket gör det svårt att
sätta dem i någon säker kontext (muntlig uppgift Lars Andersson 2005-12-19). Tidsmässigt ligger
tyngdpunkten för boplatslämningarna i Kalvshälla i äldre järnålder. Boplatsytan har uppskattats
till ca 20 000 kvm och lämningar av totalt 20 hus daterade från 800 f.Kr. till 700 e.Kr. har
identifierats. Därtill hör även bebyggelsen vid Kalvshälla bytomt (Raä 251), som tillkom under
vikingatid och upphörde under slutet av 1800-talet. Bl.a. har grophus daterade till 900-tal
påträffats här. Det bäst bevarade grophuset hade en spis uppbyggd av flata hällar (Andersson,
Kjell 1998:314f).

Under gravhögen A5, vid Raä 19, kom det fram spår av ett treskeppigt hus, hus 12. Stolphålen
var kraftiga och djupa. En 14C datering från ett av stolphålen (A3870) har gett en datering till
1000 BC – 400 BC. Det är från detta stolphål som ett av de organiska materialen som undersöks i
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denna uppsats kommer. Sammantaget visar lämningarna vid Kalvshälla på en aktivitet under en
lång sammanhängande tid.

3.2 Undersökningsmaterialet
Ett förhistoriskt bröd är huvudsakligen förkolnat och det är tack vare det som det är bevarat och
att vi idag kan undersöka denna fyndkategori. I och med förkolningen blir det poröst, smuligt
och faller lätt sönder och det är mestadels små fragment vi hittar vid utgrävningar. Till den organ-
iska gruppen, som har ett snarlikt utseende och därmed lätt kan blandas ihop, hör bröd, gryn-
röror och gröter. Fekalt material och hartser har också en viss likhet. Det brödliknande under-
sökningsmaterialet för den här uppsatsen är förkolnat. En del bitar är väldigt porösa och smuliga
medan andra håller ihop bättre. Varje material hänvisas till respektive fyndnummer. Utförligare
materialpresentation finns i appendix 1.

3.2.1 Materialet från gravarna
Gravmaterialet, som undersöks i denna uppsats, kommer från gravfältet Raä 20 + 67. Enligt
rapporten finns flera gravar med organiskt material (se Tabell 1). Vid Raä 19 finns endast en
anläggning daterad till vikingatid (enligt rapporten) med ett obestämt organiskt material (A58)
(Bratt 2003:100f), vilket inte är med i denna uppsats.

Tabell 1 Gravar med organiskt material vid Raä 20+67. Datering: RJ (romersk järnålder), FV (folkvandringstid), VE (vendeltid),
VI (vikingatid) (Från rapport Bratt 2001b och fyndlista från SLM).

Organiskt material Anläggning Datering
Bröd? 23, 25, 27, 46, 52, 69, 87, 107, 109, 110, 161, 162, 177 RJ (1), FV (2), VE (8), VI (2)
Förkolnade fröer 52, 55, 59, 121, 158, 162, 163 FV (5), VE (2)
Hasselnötsskal 158 FV (1)
Nötskal 27, 99, 118 FV (1), VI (2)

Gravmaterialet, som enligt rapporten anges som möjligt bröd, består av 18 fyndnummer som
kommer från 13 olika gravar vid Raä 20+67 (se karta i Figur 4). Kartan är kompletterad med
gravar innehållande förkolnade fröer med dateringen folkvandringstid (5 st) och vendeltid (2 st).
Undersökningsmaterialet har en spridning över tid som visas i Figur 3.

Figur 3 Datering på grav-
anläggningar med möjligt
bröd vid Kalvshälla.
Antalet fynd anges också.
Tyngdpunkten ligger i yngre
järnålder.
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Figur 4 Gravfältskarta över Raä 20+67,
Järfälla (Bratt 2001a:25). Anläggningar med
möjligt bröd är: 23, 25, 27, 46, 52, 69, 87,
107, 109, 110, 161, 162 och 177.
Anläggningar med fröer är: 52, 55, 59, 121,
158, 162 och 163.

3.2.2 Materialet från boplatsen
Boplatsmaterialet består av 3 fynd-
nummer. En kommer från en härd
(F783) på Raä 20+67. Härden ligger
mellan folkvandringstida gravar, men har
ingen säker datering. De andra två
kommer från ett stolphål (F3179)
respektive en yta i utkanten av boplatsen
(F1590) på Raä 19 (se Figur 5).
Stolphålet är 14C-daterat till 1000-400
f.Kr (muntlig uppgift Lars Andersson
2005-12-19). Fynd 1590 är påträffat vid
rutgrävning i vad som tolkas som
utkanten av boplatsområdet och saknar
också en säker datering.

Figur 5 Fornlämningskarta över Kalvshälla (Bratt
2003:2). Pilarna markerar varifrån på boplatsen
som undersökningsmaterialet kommer.
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4 METOD
Det finns flera metoder att undersöka brödliknande organiska material och det är dels morfo-
logiska (cellstruktur, fytoliter, stärkelse, pollen, röntgen) och dels kemiska analysmetoder (FT-IR
och GC/MS) (Hansson & Bergström 2002:44). Materialet som behandlas i denna uppsats har
undersökts under stereomikroskop och med FT-IR för att som ett första led kategorisera
materialet. Kommande arbeten på detta material (vilket inte ryms inom denna uppsats) kan vara
att studera cellstrukturer med SEM och göra analyser med hjälp av GC/MS för att få djupare
kunskap om materialets sammansättning, där man kan titta på närvaron av lipider, fettsyror och
proteiner för att avgöra om det kan vara vegetabiliskt eller animaliskt ursprung.

4.1 Morfologisk analys
En okulär undersökning gjordes av materialet. Under stereomikroskop (Nikon SMZ-U) under-
söktes det för att studera konsistens, brottytor och eventuellt innehåll. En indelning av varje fynd
gjordes utifrån konsistens och innehåll. Materialet är vägt, mätt och färgbestämt enligt Munsells
färgschema (Munsell 1975). En elektronisk våg (Mettler Toledo AG285) användes. Sedan delades
det upp i grupper utifrån avvikelser inom varje fyndnummer. Grupperna framgår av appendix 1.
Materialet har fotograferats med en digital systemkamera (Nikon D100).

4.2 Kemisk analys - FT-IR
Fouriertransformerad infraröd spektroskopi (FT-IR) utvecklades på 1970-talet och är en väl
lämpad metod för innehållsanalyser av organiskt material. Den bygger på att en molekyl visar en
för molekylen karakteristisk absorbans (fingeravtryck) när den bestrålas med infrarött ljus
(Hardman & Gillard 2000:227ff; Kemp 1991:43ff). Detta fingeravtryck kan ge information om de
organiska molekylerna och deras funktionella grupper som ingår i provet man vill analysera. Det
infraröda ljuset överförs via olika speglar, genom provet, till en detektor som digitaliserar signalen
varpå den omvandlas till ett IR spektrum. Detta spektrum är en graf där våglängden visas på x-
axeln och absorbansen på y-axeln (Isaksson 1999:36). Varje topp i spektrumet representerar en
kemisk bindning eller en funktionell grupp. Spektrumet jämförs sedan med tidigare gjorda
analyser. En stor fördel med denna metod är att den bara kräver små mängder prov då man
vanligen klarar sig med 0,1 mg. På så vis utsätts materialet man vill undersöka endast för lite
destruktion. Andra fördelar är att alla våglängder detekteras samtidigt under hela mättiden och att
mättiden är kort (a.a. 1999:36).

Metoden är också förenad med en del risker. På grund av provets storlek (endast 0,1 mg) är
kontaminationsrisken hög. Ett litet dammkorn kan störa hela analysen (Isaksson 1999:37). Ett
förhistoriskt organiskt material är sällan homogent och svårigheten blir att ta ett prov som är
representativt för hela konkretionen (a.a. 1999:37). I en tidigare uppsats från AFL av Maria
Ahlsén har undersökningar gjorts på möjligt förhistoriskt bröd där prover från olika ställen på en
och samma konkretion har tagits. Det visade sig att materialets sammansättning kan skilja sig åt
(Ahlsén 2004:25), vilket bl.a. kan bero på dels förhistorisk och dels modern kontamination. Ett
annat problem ligger i själva analysförfarandet. FT-IR instrumentet bör inte användas mer än 30
minuter åt gången då bakgrundsmätningen, som beskrivs nedan, inte håller längre. Mätningen kan
också störas av närmiljön och t.ex. bör man vid analys undvika att ha på sig starka parfymer o.dyl.

4.2.1 Provtagningsförfarande
Där ett fynd består av flera fragment valdes en för materialet representativ bit ut för analys. Inför
analys studerades den utvalda konkretionen under stereomikroskop för att välja lämpliga prov-
tagningsområden. I appendix 1 framgår underlaget för provtagningen och numreringsprincipen
för proverna. Målet är att ta ett prov som visar största möjliga representativitet för materialet.
Svårigheten ligger bl.a. i att välja en bit för analys då denna bedömning till viss del blir subjektiv.
Rekommendationen är att ta 2-3 prover från samma material för att få en god representativitet
(Hardman & Gillard 2000:231). Från varje utvald konkretion (motsvarande ett fyndnummer och
grupp) valdes att ta tre prover. Det översta kontaminationslagret skrapades bort med en skalpell,
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som hade rengjorts med aceton. En liten provbit togs bort och lades i en med aceton rengjord
agatmortel. Provet mortlades till ett fint pulver och vägdes upp till 0,1 mg. Det fanns en del
svårigheter med att väga så lite som 0,1 mg. Vågen är mycket känslig för luftdrag och statisk
elektricitet. Därefter torkades provet i en exsickator under ca 30 minuter. Det torra provet, till-
sammans med det uppvägda saltet kaliumbromid (KBr) (20 mg), som också torkades i exsickator,
blandades ihop. Blandningen pressades ihop till en 3 mm stor pellet med en Qwick Handi-Press.
Denna pellet sattes sedan i en pellethållare som placerades i FT-IR apparaten (ATI Mattson
Genesis Series FTIR TM). Innan man kör den blandade pelleten i FT-IR, ska man köra en ”blank”
pellet bestående av enbart KBr. Detta för att göra en bakgrundsmätning. Denna mätning dras
sedan ifrån mätningen med provet, så att man bara får innehållet i provet (utan KBr) i
spektrumet.

4.2.2 Analysförfarande
FT-IR analysen genomfördes i tre omgångar. I omgång 1 analyserades alla fynd varifrån 3 prover
togs från samma konkretion. En utvärdering av provernas utfall och en jämförelse med databasen
kopplad till FT-IR apparaten (katalogerna bröd, harts, koproliter, LA121, LA122 och läder)
gjordes. Inom varje provgrupp (fyndnummer) räknades ett medelvärde och ett medianvärde ut på
korrelationskoefficienten. Ett riktvärde i korrelationen är att det bör ligga på 0,7 eller högre.
Gränsen sattes till 0,8. I omgång 2 valdes inom samma fyndgrupp nya provbitar, varifrån 3
prover från varje konkretion togs för ny analys. Fynd som valdes var de som hamnade under
gränsen på 0,8. Denna gång mortlades inte proverna innan torkning utan detta gjordes till-
sammans med KBr efter torkningen. Omgång 3 gjordes som en slutlig utvärdering av FT-IR
analysen. De brödliknande fynden (ej hartser) med ett värde under 0,8 valdes ut igen för ytter-
ligare analys. Endast ett prov från varje fynd gjordes. Den här gången togs provet långt in i
konkretionen med en större provmängd. Här blev utfallet i FT-IR analysen betydligt bättre.
Totalt har sammanlagt 107 prover analyserats.

Därefter jämfördes proverna med tidigare analyserade prover med hjälp av programmet
WinFIRST (Isaksson 1999:37). De visas med en hierarkisk klusteranalys. Hur de analyserade
proverna sedan behandlades förklaras i samband med redovisningen av resultatet senare.

4.3 Grävrapporter och arbetsunderlag från Kalvshälla
De analyserade organiska materialen har satts i relation till varandra utifrån fyndomständighet
tagen från grävrapporterna och arbetsunderlag från SLM. Vid genomgång av fyndlistan kunde
ytterligare organiskt material som kunde vara bröd konstateras. För att få en bra helhetsbild över
bröd vid Kalvshälla, så hämtades även detta material under arbetets gång från SLM för vidare
analys.

5 RESULTAT AV ANALYS
5.1 Morfologi
Respektive fynd hänvisas till i appendix 1 där varje fynd beskrivs och visas med bild. Vid en
genomgång av materialet kunde det snart konstateras att några fynd kunde delas in i olika grupper
(t.ex. bröd, slagg, träkol). De har sedan delats in utifrån hur den inre sammansättningen har sett
ut vid en okulär genomgång av materialet. En del av brödkonkretionerna har visat på ett mer fin-
malet innehåll och mer kompakt struktur, medan andra konkretioner har haft mer luft-
bubblor/blåsor, vilket skulle kunna tyda på en jäsningsprocess. I Figur 6 visas fyndens morfo-
logiska indelning baserad på den inre strukturen. Bland fyndgrupperingarna har dessa ordnats i
större grupperingar (porös, blåsig, finmalen, smetig, harts) där fynden har snarlik struktur, men
har något som skiljer dem åt. Grupperna fekalier, bränd lera och trä har inte tagits med för
ytterligare analys.
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5.1.1 Gruppindelningar
I gruppindelningen presenteras samtliga fynd från både gravarna och boplatsen. Presentationen
av brödgrupperna kompletteras med bilder tagna i stereomikroskop där förstoringsgraden vid
fotograferingen anges vid respektive bild.

I den porösa brödgruppen hamnade ett fåtal fynd som lätt smulades sönder. Fynd 563b (se
Figur 7) var något mindre bränt än alla övriga fynd och hade en sönderfallande smulig konsistens.
Fynd 403 och 608 påminner om varandra med en viss blåsighet (därav närheten till gruppen bröd
blåsig, till höger i diagrammet) och grynighet. I fynd 403 (se Figur 8) syns också växtdelar. Båda
fynden har en del synliga rottrådar och håller ihop bättre än fynd 563b. Inga tydliga ytter- eller
kantbitar finns i denna grupp, vilket gör det svårt att dra slutsatser om det ursprungliga antalet.
Fynd 608 påträffades i schaktmassorna vilket innebär att fragment säkerligen har gått förlorade.

Den blåsiga brödgruppen har flest fynd och innefattar fynd med mer eller mindre blåsig
struktur (blåsig, småblåsig), vilket skulle kunna indikera en viss jäsningsprocess. Fynden i gruppen
bröd, blåsig, har alla en fin struktur med inslag av en del luftbubblor (se Figur 9). Alla fynd, utom
713c, har en slät yttersida med ett koligt och finfördelat innehåll. Fynden är fragmentariska, men
skulle kunna ha utgjort en del av ett bröd. Fynd 713c har en mer vågig struktur. I den andra
grupperingen, småblåsig, visar samtliga fynd på blåsighet, men något mindre än gruppen innan (se
Figur 10). De visar också på en fast och kompakt struktur som håller ihop bra och möjliga kant-
och ytterbitar finns. Fynd 3179a är dock något mer porös utan några tydliga ytterbitar. Anled-
ningen till att fynd 700 har delats in i två grupper (a, b) är att det finns en viss morfologisk
åtskillnad och ska därför ses som två skilda bröd. Även fynd 563a kan tolkas som två små bröd
medan fynd 684a och 498a möjligen kan vara ett ursprungligt bröd.

Figur 6 Morfologisk
indelning av undersök-
ningsmaterialet baserat på
inre struktur. Varje stapel
visar fynd i respektive
kategori. De skuggade
staplarna visar större
grupperingar.

Figur 7 (till vänster). Fynd
563b. Bröd, smulig. Pilen
visar en rottråd. (x25)

Figur 8 (till höger). Fynd
403a. Bröd, grynig. Pilarna
visar en växtdel respektive
en rottråd. (x25)
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Endast tre anläggningar finns representerade i gruppen finmalen, då flera fynd kommer från
samma grav. Att varje grav har flera olika fyndnummer ska snarare ses som en utgrävningsteknisk
indelning snarare än att de ska ses som egna fynd. Alla fynd inom hela gruppen visar på ett
mycket finmalet och välblandat innehåll. Fynden från A177 (fynd 712a, 713a, 714a) visar på en
kompakt, tät och fin struktur med en viss blåsighet (lite blåsig, finmalen) (se Figur 11). En del
tydliga kantbitar finns i detta material där åtminstone två olika bröd kan finnas. Fynden från A52
(fynd 437a, 438a) och A109 (fynd 595a, 596a, 597a) har alla en tät, kolig och finmalen konsistens
där ingen blåsighet syns (ej blåsig, finmalen) (se Figur 12).

Ensam i den smetiga gruppen finns fynd 480a. Massan är mycket tät, finkornig och något
smetig eller fet. I stor uppförstorning ser massan ut att vara uppbyggd av små stavar (se Figur 13).
Ingen direkt blåsighet syns heller. Möjligen utgör fragmentet en yttersida då den har en något
konkav/konvex form. Strukturen påminner inte om något annat fynd i undersökningsmaterialet.

Sammanslagna i samma grupp, harts, hamnar fynd 1590a samt 712b och 713b. 1590a, som
angavs som möjligt bröd i rapporten, har en tydlig rund form likt en kompakt kaka med en tät
massa och påminner mycket om harts (se Figur 14). 712b och 713b har ett slaggigt och mer
oformligt utseende. De kommer från samma grav, A177, och kan föras till samma ursprungliga
fynd. Innehållet är mycket kompakt och hårt och det var svårt att ta ut prov för FT-IR analys ur
materialet. Tanken faller på harts som starkt hettats upp och förglasats.

I gruppen för frö hamnar fynd 363. I rapporten anges det som eventuellt bröd, men kunde
snart konstateras vara brudbröd (Filipendula vulgaris). Brudbröd är en växt med uppsvällda knölar

på rötterna. Fyndet är en centimeterstor skadad del av en rotknöl till brudbröd och
var det fynd som inte analyserades med FT-IR (se Figur 15).

Figur 11 (till vänster).
Fynd 713a. Bröd, lite
blåsig, finmalen. Pilen visar
luftbubbla. (x25)

Figur 9 (till vänster). Fynd
783a. Bröd, blåsig. Pilarna
visar luftbubblor. (x30)

Figur 13 (till vänster).
Fynd 480a. Bröd, smetig.
Pilarna visar den stav-
liknande uppbyggnaden.
(x40)

Figur 15 Fynd 363, rotknöl till brudbröd (Filipendula vulgaris).

Figur 10 (till höger). Fynd
563a. Bröd, småblåsig.
Pilarna visar luftbubblor.
(x40)

Figur 12 (till höger). Fynd
596a. Bröd, ej blåsig,
finmalen. (x25)

Figur 14 (till höger). Fynd
1590a. Harts. En tät och
kompakt massa. (x25)
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5.1.2 Materialet från gravarna
Representationen från romersk järnålder består enbart av fynd 363, brudbröd. Frågan väcktes
ifall detta fynd av brudbröd, var unikt på gravfältet eller ifall det fanns fler fynd som kunde
jämföras med detta. De som enligt fyndlistan angavs som förkolnade fröer påträffade i gravarna

(se fyndspridning av förkolnade fröer i Figur 4, s. 11), hämtades från
SLM för analys. Fröerna kunde samtliga identifieras som rotknölar till
brudbröd (Filipendula vulgaris) (se Tabell 2 och Figur 16 ).

Totalt kan 8 anläggningar konstateras med brudbröd inklusive A23 (fynd 363). Gravarna har
en tyngdpunkt i äldre järnålder (romersk järnålder och folkvandringstid). De gravlagda är vuxna
kvinnor, med undantag för dubbelbegravningen i A59 där även en man finns gravlagd. Under
vendeltid är bilden en annan, då det är män som är gravlagda.

Tabell 2 Anläggningar med brudbröd. RJ = romersk järnålder, FV = folkvandringstid, VE = vendeltid, M = man, K = kvinna,
BK = benkoncentration, BL = brandlager, F = fyllning.

Anläggning Datering Antal
(totalt/hela)

Kön/ålder Fyndomständighet Fyndnr.

A23 RJ (0-350) 1 / - K 50-79 BK 363
A52 VE (550-600) 80 / 60 M 35-64 BK + BL 439, 440, 441
A55 FV (475-550) 16 / 8 K 18-44 BK 448
A59 FV (yngre) 1 / 1 M 35-64, K 18-44 BL 455
A121 RJ-FV (400-t) 2 / 1 K 18-44 ? 623
A158 FV (475-550) 25 / 20 K 50-79 BL 664, 665
A162 VE (700-t) 13 / 6 M 18-79 BL 701
A163 FV (400-t) 1 / 1 K 35-64 F 705

De brödfynd som dateras till folkvandringstid avviker i form i jämförelse med de andra
fynden. Fynd 431 är fragmenterat med en trolig yttersida där man kan se en urnypning i kanten.
Det för tankarna till de fynd av bröd påträffade på Birka där en del bröd har varit klöverformade
med urnupna kanter. En viss oklarhet råder kring fyndomständigheten, då det påträffades som
rensfynd i nordöstra delen av kärnröset. Innehållet är fint och till viss del blåsigt, vilket även
stämmer med fynd 604.

Vid en första morfologisk analys av fynd 604 föll tankarna på ett fekalt material. Formen är
fingerlik och påminner om en del koproliter påträffade i Svarta Jorden på Birka (se t.ex.
Historiska nyheter 1996:6). Det som talar emot denna tolkning är konsistensen. Fyndet är starkt
förkolnat, mycket finfördelat och sotigt. Ett av bröden påträffade i Birka har tolkats som ett bröd
likt en kringla (se Hansson 1996b:73 med däri anförd litteratur). Ann-Marie Hansson föreslår att
”kringlan” i Birka kan förstås som en triskele – en typ av ett trebent hakkors. Möjligen ska fynd
604 förstås som en del av ett sådant bröd. Dateringen på graven har gjorts utifrån ett sotfritt
bränt ben, vilket sätter dateringen i ett osäkert sammanhang.

Representationen av brödfynd från vendeltid utgör huvuddelen av materialet. Fynden finns
representerade i alla grupper (utom frö-gruppen) med en viss koncentration till fynd med fin-
malet innehåll med lite eller ingen blåsighet i strukturen. I huvudsak har alla fynd haft en direkt
relation till brandlagret. Endast fynd med vendeltida datering finns i gruppen för bröd med
finmalen struktur. Flera av fynden kommer, som nämnts, från samma anläggning (437, 438, 595,
596, 597, 712, 713, 714) där fynden har påträffats på olika ställen i brandlagret, men även i mindre
säkra kontexter t.ex. dumpmassorna (fynd 595). Från den här perioden kommer de fynd som
utgörs av flest fragment och med en tydlig yttersida. Några av fragmenten i fynd 712 har kunnat
sättas ihop och möjligen utgör de flera bröd med en något plan undersida och en mer välvd över-
sida. Kantbitarnas passform har kunnat rekonstrueras till två möjliga bröd med en diameter på ca
7 cm respektive 9 cm. Bilden på framsidan visar fragmenten till fynd 712 där passbitarna även

Figur 16 Ett urval av brudbröd från A52.
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syns. Två av fynden (498, 713) har några fragment med ett tydligt kantigt snitt, vilket för tankarna
till något som har legat eller tillagats i något med en kant (stek- eller brödpanna?).

De fynd som dateras till vikingatid är fynd 403 och 563. Fynd 403 har en grynig struktur med
möjliga synliga växtdelar. Fragmenten till 403 påträffades i brandlagret vid gravurnan. Den nära
relationen till brandlagret och gravurnan sätter fyndet i en relativt säker kontext. Möjligen kan
man tolka det som att brödet har legat i gravurnan. Fynd 563 kunde delas in i tre grupper (bröd
a), smulig b) och trä c)). Det påträffades i nära anslutning till keramik tillhörande ett uppoch-
nervänt kärl. Kärlet har inte utgjort själva gravurnan utan den påträffades på andra sidan mitt-
blocket i graven. Den gryniga gruppen samt gruppen med träkol ser jag att man sätter i samband
med fyllningen till graven. Enligt fyndlistan utgörs fynd 564 av något förkolnade trärester och det
är troligen hit träkolet i fynd 563 kan föras.

Sammantaget kan man säga att äldre järnålder (romersk järnålder och folkvandringstid)
representeras av ett fåtal möjliga brödfynd, men fler fynd av förkolnade rotknölar till brudbröd
(Filipendula vulgaris). Brödfragmenten har en tydlig speciell form (fingerlik eller med urnupen
kant). Närvaron av bröd under vendeltid är stor med flera tydliga fragment inom en och samma
anläggning. Fynden är i huvudsak fasta i konsistensen. Här finns också flera kantbitar utifrån vilka
man kan ana den ursprungliga formen. Vikingatidens material är mer porösa.

5.1.3 Materialet från boplatsen
Boplatsfynden har en struktur som är blåsig. Här utgör fynd 1590 ett undantag som tidigt kunde
konstateras som en hartskaka. Fynd 783 påträffades i en härd, A119, i det underliggande kultur-
lagret på Raä 20+67. Det är svårt med kontexten, då boplatslämningarna här har varit otydliga
och ingen säker datering finns på härden (muntlig uppgift Lars Andersson 2005-12-19). Fynd
3179 påträffades i ett stolphål (A3870) i hus 12 på Raä 19 (se Figur 17). Stolphålet är 14C daterat
till 1000 – 400 f.Kr. Huset överlagras av grav A5, med begravningar från bronsålder till yngre
järnålder. I det motstående stolphålet (A3638) har en malstensunderliggare påträffats. Ytterligare
underliggare har påträffats i och i närheten av huset. Om det organiska fyndet kan föras till tiden
för stolphålet (yngre bronsålder) är detta något unikt för brödforskningen i Sverige. Närheten till
härdarna och det nära fyndet av en underliggare gör att det kan styrka tolkningen att man tillagat
något cerealiebaserat här.

Figur 17 Plan över hus 12 i
relation till gravanläggning A5
(Raä 19) (Andersson, Lars 2006
manus). Fynd 3179 påträffades i
stolphål A3870. I det motstående
stolphålet (A3638) påträffades en
malstensunderliggare.
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5.2 FT-IR
Efter omgång 1 i FT-IR analysen uppstod en del frågor. Varför blev en del utfall låga? Vilka
faktorer kan ha påverkat analysen (mängden prov, förkolningsgrad, fyndomständighet)? De
prover som hamnade under gränsen 0,8 var till synes kraftigt förkolnade. I omgång 2 blev utfallen
inte så mycket bättre förutom för bl.a. prov JB714a6 som togs längre in i provet. Utfallet här blev
betydligt bättre och det blev en bra korrelation till förhistoriskt bröd. Några av proverna i
omgång 2 hade en till viss del störd fyndomständighet (bl.a. 431, 595 och 596), vilket kan ha
påverkat resultatet. En viss antydan fanns att där provet var kraftigt förkolnat och med en relativt
liten provmängd, så blev utfallet sämre. I omgång 3, med prover djupare in och en större prov-
mängd, kunde ett tydligare samband ses mellan provtagningsförfarandet och ett bättre utfall. I
appendix 2 framgår utfallet av respektive provs korrelation till referensprover vid AFL.

Ett tydligt exempel på hur ett dåligt spektrum kan se ut visas i Figur 18. Spektrumet är från
prov JB714a1 där bl.a. provmängden var liten och FT-IR signalen dålig. I Figur 19 visas ett bättre
spektrum med prov JB714a6 som exempel där provmängden var stor och provet togs djupare in i
konkretionen. Här syns också de karaktäristiska topparna för cerealiebaserad föda: vid 3400 cm-1

med O-H (syre-kväve) och O-N (syre-väte) bindningar (som påvisar närvaro av kolhydrater
respektive proteiner), vid 1650 cm-1 O-N (syre-väte) bidning (påvisar proteiner) samt omkring
1000 cm-1 med C-O (kol-syre) bindning (påvisar kolhydrater) (Isaksson 1999:38ff).

5.2.1 Träddiagram
Som referensmaterial för det hierarkiska klusterdiagrammet (träddiagram) valdes de prover
(katalog LA121, LA122, LA123) som presenteras i ”Guided by light” av Sven Isaksson (Isaksson
1999). Varje analysprov från Kalvshälla ordnades i fyra kataloger (Kalv1, Kalv2, Kalv3 och
Kalv4), vilka sedan bearbetades i WinFirst och jämfördes med referensproverna varvid en korre-
lationstabell skapades. All data fördes via Microsoft Excel över till statistikprogrammet Statistica
5.1 där ett hierarkiskt klusterdiagram skapades. Den använda metoden för klusterdiagrammet var
UPGMA (unweighted pair-group method using arithmetric averages), vilken bygger på att
avståndet mellan två kluster räknas ut som medelavståndet mellan alla spektrapar i två olika
kluster (a.a. 1999:37). Diagrammet visas i Figur 20. Ett flertal kluster kan utläsas vilka har delats in
i olika grupperingsnivåer. I appendix 2 framgår till vilken grupp (kluster) varje analysprov kan
föras. Prover med stor likhet visas genom att klustren har en nära koppling (a.a. 1999:38).

Figur 19 Spektrum till prov JB714a6. Pilarna markerar
toppar omkring 3400 cm-1, 1650 cm-1 samt 1000 cm-1.

Figur 18 Spektrum till prov JB714a1.
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Figur 20 Träddiagram baserat på proverna från Kalvshälla (JB) samt referensmaterial (LA–serien) från AFL (Isaksson 1999).
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Utfallet visade på en viss komplexitet. Tre större grupperingar (huvudgrupper) kan utläsas (I, II,
III). Grupp I består enbart av uppsatsens analysprover, vilka över lag hade ett sämre korrelations-
utfall. Till grupp II kan föras några av referensproverna som utsatts för en stark upphettning
(nedbrytning). Sammantaget kan sägas att grupp I och II består av prover med ett dåligt utfall,
vilket kan bero på att de har utsatts för kraftig upphettning. Slutligen grupp III består i huvudsak
av vegetabilier och animalier i olika former (mat, cerealier) och hartser. Respektive huvudgrupp
kan sedan brytas ner i mindre kluster eller undergrupper (A-G), vilka i sin tur har indelats ytter-
ligare (D1-D4, F1-F6, G1-G2) för att lättare kunna föra en analysdiskussion. Nedan presenteras
de olika undergrupperna.
Grupp A (I)
En del av proverna syntes inte med blotta ögat efter att ha torkats i exsickatorn. Ett för litet prov
kan ge en dålig signal vid FT-IR analysen. Vid en jämförelse med andra kataloger, fick många
prover ett utfall mot läder, vilket eventuellt skulle kunna indikera ett proteininnehåll. Samman-
taget kan sägas att här har samlats prover där problem har funnits vid provtagning (vägning,
torkning) samt eventuellt en inverkan av förkolningsgraden.
Grupp B (I)
Samtliga prover inom denna grupp fick en korrelation inom jämförelsekatalogen för läder. Detta
kan indikera närvaro av protein. Flertalet prover visar en markant topp vid 1650 cm-1, vilket är en
proteintopp. Även här fanns problem vid provtagningen vid invägning och mängden prov efter
torkning.
Grupp C (II)
Proverna inom denna grupp gav ett blandat utfall (läder, hartser, förkolnat korn). Här förekom
också problem med invägning och mängden prov, vilket kan förklara det otydliga utfallet.

Proverna inom grupp A, B och C visar inte på någon nära relation till något av referens-
proverna. Inget av proverna från analysomgång 3 (se kapitel 4.2.2) hamnade inom någon av dessa
grupper. Här finns ett samband mellan utfall och provtagningsförfarande.
Grupp D (II)
Inom denna grupp finns kopplingar till delar av referensmaterialet. Gruppen har delats in i ytter-
ligare undergrupper. I Grupp D1 har endast ett fynd (604a1) en god korrelation till förhistoriskt
bröd vid jämförelse av brödkatalogen. Alla prover har en gemensam topp vid ca 3400 cm-1, vilket
indikerar närvaro av kolhydrater och protein. Annars kan en topp vid 1650 cm-1 skönjas, vilket
påvisar protein. De referensprover (LA 59, LA 40) som relateras till inom denna grupp har båda
blivit upphettade till 300ºC.

D2 visar på prover med en viss närvaro av protein (en topp vid 1650 cm-1), vilket även styrks
av relationen till referensprovet LA 16 (laxskinnslim).

Även inom D3 finns referensprover som är kraftigt upphettade (300ºC). Inom gruppen
kopplas även ett referensprov som är förkolnat korn från 1600-talet (LA 37). Utfallet har troligen
att göra med den starka förkolningsgraden. Vid tidigare analyser vid AFL har detta referensprov
tolkats som att det blivit utsatt för höga temperaturer, som har förstört det kemiska finger-
avtrycket (Isaksson 1999:40). Grupp D4 består endast av referensprover som är fettrika.

Analysproverna inom grupp D har troligen utsatts för höga temperaturer, vilka förstör det
mesta av de utmärkande dragen hos ett prov (Isaksson 1999:40). Detta kan med största
sannolikhet även sägas om analysproverna i grupp A, B och C.
Grupp E (III)
Gruppen har en lös koppling till huvudgrupp III. Här har prover med något udda utfall
grupperats. Vid en jämförelse med andra kataloger, så fick flertalet prover ett utfall mot för-
historiskt läder, bortsett från JB563b3, vilket gav ett utfall mot fekalt material från Birka. Vid
analysen gjordes noteringar att det dels förekom problem vid invägningen samt att några prover
inte syntes efter torkning i exsickatorn.
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Grupp F (III)
Grupp F utgörs av ett flertal undergrupper. I grupperna F1-F3 finns i huvudsak en relation till
förhistoriskt referensmaterial medan i grupperna F4-F6 finns mer referensmaterial där man
experimentellt gjort nedbrytningsförsök på recent material. I F1 hamnade endast ett analysprov
(JB431a4) med en lös koppling till grupp F. Provet gav en viss korrelation till ett referensmaterial
som består av förkolnad palt.

Som referensprover till grupp F2 finns förkolnade vegetabilier (havre och ärter) samt en mat-
skorpa bestående i huvudsak av vegetabilier, men med ett visst inslag av mjölkfetter. Över-
vägande del av analysproverna fick en god korrelation till förhistoriskt bröd från Vendel och
Grobin, Lettland. Här finns inte några noteringar om problem vid provtagningen. Karaktäristiska
toppar för cerealiebaserad föda finns i proverna vid 3400 cm-1 (kolhydrater, proteiner), 1650 cm-1

(proteiner) samt en viss topp vid 1000 cm-1 (kolhydrater).
Även i gruppen F3 finns i referensmaterialet vegetabilier (korn, ärter, råg samt en vegetabilisk

matskorpa från järnåldern). Vid en jämförelse med katalogen bröd, fick flertalet av analys-
proverna en god korrelation till förhistoriskt bröd från Vendel. Hälften av proverna visar på en
bred topp omkring 3400 cm-1 med närvaro av kolhydrater och proteiner samt en topp vid 1650
cm-1 (proteinförekomst). Den andra hälften visar på samma toppar samt ytterligare en tydlig topp
omkring 1000 cm-1 vilket indikerar en högre kolhydrathalt.

Referensproverna inom grupp F4 visar på närvaro av proteiner. Analysproverna (712b, 713b)
har en förhållandevis lös koppling både till grupp F5 och F6. Båda provgrupperna visade på ett
svåridentifierbart material vid den morfologiska analysen och konstaterades som möjlig harts.
Alla har en tydlig topp vid 1000 cm-1 och en lägre topp vid ca 2800 cm-1. I grupp F5 grupperar sig
endast animala referensprover med hög proteinförekomst.

F6 visar på stor närvaro av kolhydrater. Alla prover från JB480a grupperar sig tillsammans
inom det kolhydratrika klustret. Spektra för fyndet har en tydlig topp vid 1000 cm-1. Även en
bredare topp omkring 3400 cm-1 förekommer, vilket innebär en närvaro av proteiner och kol-
hydrater. Vid en jämförelse med referensprover fick samtliga analysprover (JB480) ett utfall mot
bränd glukos. Löst kopplat till denna grupp finns JB563b5, vilket gav ett utfall mot fekalt material
i Birka.
Grupp G (III)
Undergrupp G kan benämnas för ”hartsgruppen” och kan delas in i ytterligare grupper. G1 har
en lösare koppling till undergruppen, vilket kan förklaras med att signalen har varit något sämre
vid FT-IR analysen och gett ett sämre utfall i spektrumet. JB3179a1 påträffades i ett stolphål
varifrån man tagit träkol från björk för 14C-datering. Möjligen kan man tolka det som en konta-
mination från detta, vilket gör att provet kan kopplas till gruppen för harts. Inom grupp G2
hamnade enbart boplatsmaterial. Att fynd JB1590a hamnar i hartsklustret stämmer väl överens
med den morfologiska bedömningen.

5.2.2 Materialet från gravarna
Gravmaterialets prover placerar sig i samtliga kluster, förutom i grupp G (hartser). En stor del av
proverna hamnade i huvudgrupp I och II, vilket kan tyda på att förkolningsgraden kan ha förstört
de kemiska fingeravtrycken eller att proverna inte har tagits tillräckligt långt in i materialet. Någon
skillnad mellan de olika tidsperioderna kan inte urskiljas av diagrammet. Möjligen kan man se att
alla prover från vikingatid hamnar inom grupp E och F bortsett från ett prov som hamnar i
grupp D.

Endast två prover hamnar samlat inom samma kluster (fynd 480 och fynd 712a). Annars syns
en spridning av prover från samma konkretion i diagrammet. Fynd 480 hamnar för sig inom
grupp F6 och visar på ett kolhydratrikt innehåll. Vid den morfologiska analysen hamnade även
detta prov för sig.
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5.2.3 Materialet från boplatsen
Enbart boplatsmaterial hamnade inom kluster G (hartser), där fynd 1590 kunde vid den morfo-
logiska undersökningen konstateras vara harts, vilket har styrkts av FT-IR analysen. Fyndet är
påträffat i vad som är tolkat som boplatsens (Raä 19) ytterområde – en slags städyta med för-
flyttade kulturlager (muntlig uppgift Lars Andersson 2005-12-19). Svårigheten här ligger i att sätta
det i någon säker kontext. Fynd 783 hamnade samlat inom kluster F3 med en god korrelation till
förhistoriska cerealier. Problemet ligger även här i kontexten, då härden där fyndet påträffades
inte har kunnat dateras med säkerhet.

Proverna från fynd 3179 fördelar sig inom samtliga huvudgrupper (I, II, III), vilket troligen
kan förklaras med att fyndet var mycket fragmenterat och till viss del kontaminerat av omgivande
jord. Vid en jämförelse med övriga fynd i analysmaterialet, så fick prov 3179a7 bäst korrelation
till JB498a1 och JB700b1 (se Figur 21 ). Provet har en bredare topp omkring 3400 cm-1 (protein-
och kolhydratförekomst) samt en topp vid 1650 cm-1 (protein). Vid en jämförelse med referens-
katalogen med förhistoriskt bröd, så visar prov 3179a7 på en del likheter med annat bröd från
Vendel och Grobin, Lettland (se Figur 22).

6 TOLKNINGSDISKUSSION
6.1 Vad är bröd vid Kalvshälla?
För att kunna identifiera vad som är bröd vid Kalvshälla krävs en hel del olika analystekniker.
Först kan man försöka svara på frågan genom att titta på definitionen av bröd och se ifall det kan
vara till någon hjälp. I kapitel 1.4 togs olika definitioner upp där bl.a. tillverkningsteknik utgör en
del av definitionerna (se t.ex. Hansson 1994:8; Olsson 1958:53; Welinder et al 1998:398). Sedan
kan man se hur långt de analysmetoder som använts i denna uppsats räcker. Med de analys-
metoder som har använts har det inte varit möjligt att komma fram till några tillverkningstekniska
detaljer för materialet, vilket gör det svårt att använda dessa definitioner. Möjligen kan
definitionen, framförd av Liselotte Bergström, användas där definitionen för bröd ska ses i ett
vidare begrepp som inkluderar all cerealiebaserad föda av mer kompakt struktur (Bergström &
Hansson 2006:5 manus). Med denna definition kan alla fynd, presenterade i den morfologiska
indelningen i Figur 6 med förleden ”bröd” föras (se kapitel 5.1).

Till synes är inte de nuvarande definitionerna av förhistoriskt bröd till hjälp vid identi-
fikationen av bröd vid Kalvshälla. Ett förslag är att till definitionen även föra kriterier för en yttre
morfologi t.ex. med en antydan till en kant- eller ytterbit och hur väl ingredienserna är ihop-
blandade. De fynd då som kan föras till en huvudsaklig brödgrupp i analysmaterialet är fynd som
har en väl ihopblandad struktur (se gruppen för bröd, blåsig och bröd, finmalen i kapitel 5.1).

Utifrån fyndens struktur och form i kombination med utfallen vid FT-IR analyserna ska ändå
ett försök göras för en ytterligare indelning av brödfynden. Genom att titta på den yttre
morfologin kan alla fynd i grupperna bröd, blåsig och bröd, finmalen föras till en brödgrupp, förutom
fynd 437a, 438a samt 3179a. Dessa fynds fragmentariska form och avsaknad av möjliga kantbitar
gör att dessa kan föras till en mer cerealiebaserad grupp (ej bröd), som mer är att se som en gröt-
eller matrest. De som då hamnar i denna cerealiebaserade grupp skulle då således bli fynd 437a,

Figur 21 Spektrum där fynd JB3179a7 jämförs med
andra analysprover från undersökningsmaterialet.

Figur 22 Spektrum där fynd JB3179a7 jämförs med
referensprover för bröd.
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438a (vilka är att tolka som samma fynd då de kommer från samma grav), 3179a, 480a och 608a.
Vad händer då med fynd 563b? Vid den morfologiska analysen grupperade sig fyndet för sig i en
smulig grupp. Vid FT-IR analysen fick ett par prover en korrelation till koproliter från Birka. En
koprolit är ett heterogent material och sönderfaller vanligen väldigt lätt, vilket fynd 563b gör.
Fynd 563b kan med stor sannolikhet föras bort från gruppen för bröd. Genom FT-IR analyserna
har det inte gått att direkt kunna härleda några fynd till att vara bröd. Flertalet av fynden i grupp-
erna med förleden ”bröd” (se kapitel 5.1) finns inom kluster F1, F2 och F3. De har en relation i
referensmaterialet till förhistoriska cerealier, vilket skulle kunna styrka att det är bröd. Vid den
enskilda jämförelsen av proverna med referenskatalogerna vid AFL kan också flertalet fynd
relateras till annat analyserat förhistoriskt bröd från bl.a. Vendel. Om man då bortser från de
indelningar som har gjorts inom en del av fynden (t.ex. träkol), så kan uppsatsens ursprungliga 21
analyserade fynd fördelas enligt Tabell 3. Med denna indelning hamnar boplatsmaterialet (fynd
783, 1590 och 3179) i varsin grupp (förutom frö).

Tabell 3 Indelning av fynden.

6.2 Vad betyder brudbrödet?
Tidigt kunde ju fynd 363 konstateras vara en rotknöl till brudbröd (Filipendula vulgaris) och snart
visade det sig att samtliga anläggningar med förkolnade fröer innehöll detta. Namnet är
spännande, då denna sannolikt har använts i bröd för bl.a. smaksättning (Hansson 2001:7).
Växten har i historisk tid varit en nödtidsväxt där rotens stärkelserika knölar kan ha kokats eller
torkats för att sedan ha använts som mjöl (Israelsson 1990:28). Platser där rötter till brudbröd har
påträffats i förhistoriska sammanhang är bl.a. i Linköping i Östergötland och Vendlas hög i
Uppland (Hansson & Bergström 2002:52). Från undersökningarna på Lovö, Uppland, finns
också uppgifter om påträffade brudbrödrotknölar (Petré 1984:66).

Det finns belägg för att den har använts som gravgåva (Hansson 2001:7 med däri anförd
litteratur) och då i huvudsak rotknölarna. Från Vendlas hög i Uppland, har rotknölar till brud-
bröd (5 st) samlats in (Hansson 2001:7; 2005:46). Svårigheten ligger i att avgöra ifall förkolnat
växtmaterial har funnits ursprungligen på platsen där brandbålet har stått eller ifall materialet
medvetet placerats med den döde vid kremeringen (Hansson & Bergström 2002:53; Hansson
2005:51). I fallet Vendlas hög tolkar Ann-Marie Hansson det som att de påträffade brudbröden
ska ses som gravgåva och denna tolkning byggs bl.a. på fyndens närhet till själva begravningen
och brandlagret (Hansson 2005:51f). Det finns flera olika tolkningar till varför växter läggs som
gravgåva till den döde. Bl.a. kan det ses som en del i en fruktbarhetsrit och tankar om pånytt-
födelse (Viklund 1997:123; Artelius 1999). Kan fynden av brudbröd ses som medvetet
deponerade som gravgåva till de döda vid Kalvshälla? Genom att titta på fyndomständigheterna,
så kan man försöka komma närmare svaret (se Tabell 2, s. 16). I tre fall (A23, A52 och A55)
påträffades fynden i benkoncentrationen, vilket får anses som en säker kontext. I övriga fall har
fynden gjorts i brandlagret med undantag för A163 där fyndet gjorts i fyllningen. Tanken att
brudbröden är att ses som gravgåvor kan bl.a. stödjas i fyndkontexten – att de är avsiktligt
placerade i graven.

I de vendeltida anläggningarna med brudbröd (A52 och A162) har även möjligt bröd konsta-
terats och båda dessa har tillhört män. Möjligen kan man då se det som att brudbröden kan
förstås som en kvinnlig gravgåva under äldre järnålder, medan bruket av brudbröd som gravgåva
förskjuts under yngre järnålder till en mer manlig sfär.

Kategori Antal Fynd
Bröd 13 431, 498, 563, 595, 596, 597, 604, 684, 700, 712, 713, 714, 783
Cerealier/mat 6 403, 437, 438, 480, 608, 3179
Harts 1 1590
Frö 1 363
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6.3 Bröd vid död
I detta avsnitt går all cerealiebaserad föda (bröd och cerealier/mat) under benämningen bröd utan
någon direkt åtskillnad som gjordes i avsnitt 6.1.

6.3.1 Bröd till vem?
Vid Kalvshälla (Raä 20+67) finns en dominans av kvinnogravar, framförallt från folkvandringstid
(Bratt 2001a:33, 54). Denna snedfördelning mellan män och kvinnor förklaras bl.a. med att gravar
har förstörts i området eller att männen har begravts någon annanstans. Detta ska inte ses som
den enda förklaringen, men tyvärr ges ingen mer förklaring i rapporten till varför det är så. I en
uppsats om Kalvshälla från Södertörns högskola tar författaren upp att kvinnogravar (med rika
gåvor) visade på att de var hustrur till stormän, där kvinnan var utan något inflytande i samhället.
De var snarare spelbrickor för männen i samhället (Eriksson 2004:29, se även Andersson, Kent
1998:88). Frågan är då ifall man kan förstå könsfördelningen mellan gravar med organiskt
material på detta sätt?

I huvudsak, menar Ann-Marie Hansson, deponerades bröd i rika gravar tillhörande en social
elit (Hansson 1997:58). Av de undersökta gravarna med bröd på Birka finns en viss dominans av
kvinnogravar (Hansson 1996c:9). I Tabell 4 syns fördelningen av gravanläggningar med bröd vid
Kalvshälla (Raä 20+67) i förhållande till könstillhörighet. Trots en viss osäkerhetsfaktor i den
osteologiska bedömningen så syns en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män. Den
osäkra osteologiska bedömningen har till viss del kunnat styrkas med artefakter kopplade till
respektive kön. Någon tydlig koppling av bröd till endera könet går således inte att utläsa. Inte
heller finns någon skillnad under de olika perioderna. Däremot finns en annan tendens när man
tittar på närvaron av brudbröd (se Tabell 4). Här finns en övervikt av kvinnliga gravar, vilka
tillhör äldre järnålder. Två är daterade till vendeltid och tillhör mansgravar.
Tabell 4 Fördelning mellan kön i anläggningar med bröd respektive brudbröd vid Raä 20+67 (Boije 2001; Bratt 2001b).

Kön Anläggningar med bröd Anläggningar med brudbröd
Kvinna (osteologisk) A110, A161 A55, A59, A163
Kvinna? (osteologisk osäker) A27, A69 A23, A121, A158
Man (osteologisk) - A59
Man? (osteologisk osäker) A46, A52, A162 A52, A162
Man? (ej osteologisk, bedömd utifrån föremål) A107, A109
Osäker A25, A87, A177

Hur ska bröd deponerade till kvinnor respektive män förstås? I en undersökning av järnålders-
gravar i Hamre, Västmanland, konstaterades en del kvinnogravar med bröd (Welinder 1993:168).
Stig Welinder menar att man kan förstå detta som att en del kvinnor har lagts på gravbålet i rollen
som hushållare och ansvarig för distributionen av mat och dryck inom hushållet (a.a. 1993:168).
Att vara en god hushållare ur både manligt och kvinnligt perspektiv har Sven Isaksson diskuterat,
där han bl.a. menar att bilden av den gode manlige hushållaren syns i gravmaterialet medan
kvinnans roll som den goda hushållaren avspeglas mer på boplatsen i form av bl.a. tappade dräkt-
prydnader (Isaksson 2003:282). Denna åtskillnad syns inte i gravmaterialet från Kalvshälla, då
fördelningen mellan könen är relativt jämn vad gäller brödfynden i alla fall. Om man då går
tillbaka till de engelska titlarna ”lord” och ”lady” (se kapitel 2.2.2) och försöker sätta in det i en
manlig och respektive kvinnlig aspekt av gravbrödsdepositionerna, så är en tanke att se det som
att kvinnorna fick bröd med sig i graven för att hon var ansvarig för brödet/maten i det enskilda
hushållet (se Hagen 1992:18). Depositionen av bröd till männen kan då förstås som att han var
herre och husbonde - ”lavardher” i ett större perspektiv (se Brink 2003:106). Det var de väl-
bärgade som delade ut mat och det kan förstås som att mannen fick bröd med sig som han kunde
dela ut i sin nästa tillvaro (Hansson 1997:37), men att det ändå var kvinnan som var ansvarig för
tillagningen (jfr. lady – hlaibadigon – brödknådaren (Hagen 1992:18)). Med detta menas att
kvinnans roll, utan att vara en spelbricka för männen i samhället, var av betydelse för mannens
handlingar – att kunna dela ut bröd och bjuda på mat. Båda var beroende av varandras hand-
lingar.
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Vilka har fått bröd med sig i gravarna? Vi har sett att det är en relativt jämn fördelning mellan
män och kvinnor som får bröd som gravgåva. I Figur 23 syns åldersfördelningen mellan de
gravlagda i anläggningar med brödfynd. Här ser vi att det helt och hållet är vuxna individer som
har fått bröd med sig och i huvudsak adultus (18-44 år). För att jämföra detta med förhållandet av
brudbröd hänvisas till Tabell 2 (s. 16), där man kan se att det också enbart är vuxna individer som
har fått brudbröd med sig.

6.3.2 Bröd under olika tidsperioder
Närvaron av bröd under folkvandringstid är inte stor. De fynd som dateras till folkvandringstid,
fynd 431 och 604, hade dels en osäker fyndkontext och dels en osäkerhet i dateringen. Det som
ändå utmärker dessa fynd är att formen (urnupen kant och fingerlik) avviker i förhållande till
övriga brödfynd vid Kalvshälla. Frågan som uppstår är varför närvaron av bröd är så låg under
folkvandringstid, när gravfältet har den största andelen gravar från denna tid? Vi har sett att
flertalet av gravarna med brudbröd kan föras till perioden. Tanken faller på att man under denna
period har manifesterat brödet på ett annat sätt. Vilka artefakter finns då, förutom brudbröd, som
kan relateras till bröd? Under kapitlet tidigare forskning (2.2.1) tog jag upp att gravklot (och även
knackstenar) bl.a. kan tolkas som symboler för bröd. En av många tolkningar av fyndkategorin
skinnskrapor är att de har använts vid bakning (degskrapa?) (Lamm 1973:40). I tabellen nedan (se
Tabell 5) finns en sammanställning av artefakter relaterade till bröd vid Kalvshälla.

Tydligt är att fyndkategorierna med en möjlig relation till bröd förekommer främst under folk-
vandringstid. Detta kan tolkas som att man under folkvandringstid valt att visa bruket av bröd
med ett annat symbolspråk än just det färdiga brödet (brudbröd, gravklot, degskrapor (?) och
knackstenar). Närvaron av degskraporna (?) förekommer i de anläggningar som även har brud-
bröd. Kvinnogravar dominerar i de här fyndkategorierna, vilket skulle kunna stödja teorin att
kvinnan var ansvarig för själva tillverkningen av bröd. För att göra en kort jämförelse med
Lundagravfältet (Raä 27) i Lovö socken, så förekommer skinnskrapor i tre kvinnogravar (två med
gravklot och en med hasselnötsskal) daterade till folkvandringstid (Petré 1984:64, 121, 144, 155).

Tabell 5 Gravar vid Raä 20+67 med fynd relaterade till bröd. Datering: RJ (romersk järnålder), FV (folkvandringstid), VE
(vendeltid), VI (vikingatid). Kön: M (man), K (kvinna).

Kategori Anläggning och kön (M/K) Datering
Gravklot 42 K, 43 K, 80 K, 86 (?) M+K, 93 (?) M FV (3), VE ? (1), VI ? (1)
Degskrapa (?) 158 K, 163 K FV (2)
Knackstenar 23 K, 134 ? RJ (1), FV (1)

Hur ska vi då förstå den stora närvaron av bröd under yngre järnålder? Under vendeltid finns
en stor närvaro av den färdiga produkten – brödet. Gravbröd har i forskningen ibland satts i
samband med fruktbarhet (Hansson & Bergström 2002:54; Viklund 1997:121ff; 1998:156). Det
har även påträffats i gravar där amuletter (såsom miniatyrliar, skäror och torshammarringar) har

Figur 23 Diagram över de gravlagdas ålder samt
tillhörighet i tid i anläggningar med bröd. FV =
folkvandringstid, VE = vendeltid, VI =
vikingatid.
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deponerats, vilka har tolkats som symboler för fruktbarhet (Hansson 1997:59). Vid gravfältet Raä
19, med i huvudsak dateringar till yngre järnålder, har inga brödfynd identifierats. Däremot har
fynd av ett flertal amuletter gjorts (t.ex. ringar, miniatyrskäror och miniatyrliar) deponerade i
gravarna. Likaså har flera torshammarringar påträffats i Kalvhälla varav en i en vikingatida grav
(A27) vid Raä 20+67 med organiskt material. Här skulle man kunna se det som att brödets
fysiska närvaro har förskjutits till en mer symbolisk form i och med deponeringarna av amuletter
som representerar fruktbarhet.

För att illustrera bruket av gravbröd och dess symbolspråk över tid vid Kalvshälla hänvisas till
Figur 24. Hypotesen är att under äldre järnålder (romersk järnålder och folkvandringstid) var
brödet i en mer symbolisk form med fröer (brudbröd), knackstenar, gravklot och degskrapor (?).
Här har själva tillverkningen/skapandet av brödet varit det viktiga. Det fåtalet påträffade bröd är
även mer figurformade (fingerlik och urnupen kant) än under senare tid. Under vendeltid
deponeras den färdiga produkten (brödet) som symbol för fruktbarhet och under vikingatid väljer
man åter att deponera mer symboliska artefakter (t.ex. amuletter) som en förstärkning av frukt-
barheten.

6.3.3 Brödets placering
Hur ska placeringen av bröden i gravarna förstås? Att bröden avsiktligen placerats i gravarna
råder inga tvivel om. Det är vanligt att bröd påträffas spritt i brandlagret (Gräslund 1967:258).
Det finns även exempel på en särskild placering av bröden i t.ex. ett kärl (t.ex. Birkagravarna)
(Hansson 1996b:74). Hur ser då bilden ut vid Kalvshälla? I Tabell 6 syns brödens placering i
gravarna.

Tabell 6 Tabell över brödfyndens placering i gravarna.
Relation till: Antal Fynd
Brandlager 8 480, 498, 597, 604, 700, 712, 713, 714
Benkoncentration 2 437, 438
Urna/keramik 3 403, 563, 684
Osäker (dumpmassor, rensfynd) 4 431, 595, 596, 608

Figur 24 Modell över artefakter relaterade till bröd vid Kalvshälla. Romersk järnålder och folkvandringstid: urval av brudbrödrot-
knölar, degskrapa (?) från A163 (Raä 20+67), miniatyrknackstenar från A23 (Raä 20+67). Vendeltid: brödfragment från A177
(Raä 20+67). Vikingatid: amulettring med ten och skära från A75 (Raä 19), miniatyrlie från A39 (Raä 19) och torshammarring
från A27 (Raä 20+67).
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Flertalet av fynden har en klar relation till brandlagret. Några fynd har även en nära kontext till
urnan. Möjligen kan man tolka det som att brödet har legat i gravurnan. Fynd 403 och 563 har en
datering till vikingatid. Ett vikingatida exempel från Västerby gravbacke i Läby socken, Uppland,
visar på ett brödfynd som påträffades i botten på en gravurna (Hagberg 1959:184). I flera av
”brödgravarna” på Birka har även torshammarringar påträffats (Hansson 1996b:75) och fynd 403
påträffades i en grav där det även fanns en torshammarring placerad i gravurnan. Fynd 563 på-
träffades i nära anslutning till keramik tillhörande ett uppochnervänt kärl. Kärlet kan tänkas ha
placerats på det centrala mittblocket som fanns i graven i samband med gravläggningen som ett
matoffer till den döde. Kärlet har inte utgjort själva gravurnan utan den påträffades på andra
sidan mittblocket. Det finns inga klara svar på varför en del fynd påträffas spridda i brandlagret
och andra inte. De olika placeringarna av bröden styrker ändå tanken att de är medvetet
deponerade till och vid den döde.

Hur ska då fynden från boplatsen förstås? Vanliga tolkningar av bröd påträffade på boplatser
är att det är misslyckade bröd eller att de har bevarats pga brand (Gräslund 1967:258). Två av bo-
platsens cerealiebaserade fynd (ej fynd 1590 som är en hartskaka) kan möjligen föras till endera av
dessa tolkningar. Fynd 783, från härden, kan möjligen utgöra en bit bröd med slät yttersida, som
har tappats i härden vid tillagningen. Fynd 3179 från stolphålet i hus 12 utgör, enligt den morfo-
logiska bedömningen, mer en cerealiebaserad föda än ett bröd och fragmenten kan ha bevarats
pga att huset har brunnit.

Det finns flera exempel på att man medvetet deponerat eller offrat växter på boplatser och i
hus (se t.ex. Carlie 2004, Regnell 1997, Viklund 1997). Bl.a. finns exempel på växtdepositioner
under härdar, ingångar, väggar och i stolphål (Regnell 1997; Carlie 2004:97ff), och dessa växter
kunde ha en skyddsfunktion mot högre makter (Viklund 1997:120). Att deponera på boplatser
kan ha varit av betydelsen att man ville offra till högre makter och som en del av en frukt-
barhetsrit (Viklund 1997:120). På boplatsen vid Kalvshälla finns några exempel på miniatyrkärl
medvetet nergrävda i stolphål, vilka kan ha utgjort någon form av husoffer (muntlig uppgift Lars
Andersson 2005-12-19). Ann Carlie tar upp diskussionen om malstenar och hur de kan ha
deponerats på boplatser. Det förekommer i flera exempel rituella nedläggelser av malstenar i lång-
hus (Carlie 2004:83ff). I det motstående stolphålet (A3638) i hus 12 till där fynd 3179 påträffades
fanns en malstensunderliggare. Frågan är ifall det organiska fyndet 3179 kan ses som ett slags
husoffer? Hus 12 ligger centralt på boplatsområdet och har delvis överlagrats av en storhög (A5)
där ett flertal begravningar har gjorts under lång tid, så platsen, vid de döda, har säkerligen varit
av betydelse för Kalvshällaborna.

6.4 FT-IR vid brödanalyser
FT-IR analyserna har gett skiftande resultat. Vid analysomgång 1 gav ett flertal prover ett ganska
dåligt utfall. I och med att utfallen inte blev så mycket bättre vid den andra analysomgången, så
uppstod en hel del frågor. En hypotes som togs fram var att analysen gav olika resultat beroende
på var i brandlagret fyndet var påträffat och att det fanns en skillnad i bevaringsgraden. Möjligen
skulle man kunna tolka det som att det kan finnas en variation i urlakningen och nedbrytningen
av materialet beroende på var i brandlagret det har legat. En annan hypotes var att det fanns en
skillnad i materialet beroende på om man tog ytligt eller djupare in i materialet samt mängden
prov som togs. Denna hypotes prövades i och med den tredje analysomgången med FT-IR.

För att förklara detta närmare tittar vi på fynden från anläggningarna A177 (fynd 712, 713,
714), A52 (fynd 437, 438), A109 (595, 596, 597) och A162 (fynd 700), där fynden har påträffats på
olika ställen i brandlagret.

Vid första analysomgången av fynden från A177 gav endast proverna från fynd 712a från
sydöstra delen av brandlagret ett bra utfall. Fynd 713a (sydvästra delen av brandlagret) och 714a
(nordvästra delen av brandlagret) fick ett dåligt utfall. En stor andel av proverna för 713a (a1-6)
och 714a (a1-5) hamnade i huvudgrupp I och II i träddiagrammet med dåliga utfall. Vid andra
omgången togs prov 714a6 längre in i konkretionen, vilket gav ett mycket bättre utfall. Provet
hamnade i kluster F3 där referensprover med förhistoriska vegetabilier finns och hade en nära
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korrelation till förhistoriskt bröd från Vendel. För att pröva hypotesen att det skiljer sig hur djupt
in i provet man tar, så genomfördes analysomgång 3. Utfallet blev bättre och bl.a. hamnade 713a7
i kluster F2 där också förhistoriskt referensmaterial med vegetabilier finns.

För fynd 437 (påträffad i västra delen av brandlagret i A52) hamnade de första proverna
(437a1-3) i analysen i kluster A. Andra provtagningen (437a4) hamnade i kluster F3. Däremot för
fynd 438 (påträffad i östra delen av brandlagret) ser bilden lite annan ut. Alla prover (förutom
438a2) hamnade inom kluster F3. Möjligen kan detta förstås som att konkretionerna har på-
verkats olika beroende på var i brandlagret de har legat.

Fynden från A109 (595, 596 och 597) går det inte att säga något om deras inbördes placering i
brandlagret. Endast fynd 597 påträffades centralt i brandlagret, medan de andra påträffades vid
sållning av dumpmassor och rensning vid utgrävningen.

Det finns en viss morfologisk skillnad på fynd 700 (A162) varvid. Fragmenten påträffades på
olika ställen i brandlagret. Både fynd 700a (sydvästra delen av brandlagret) och 700b (sydöstra
delen av brandlagret) grupperar sig väl tillsammans i klusterdiagrammet i F2. Undantaget är fynd
700a2 som hamnade i grupp C. Vid analysen var provmängden mycket liten, vilket resulterade i
ett dåligt spektrum. Detta styrker hypotesen att mängden prov påverkar analysen.

I och med att cerealiebaserade konkretioner är heterogena, så är det av stor vikt att ta prover
från flera ställen. Med undantag för fynd 480, 783 och 1590, som alla hamnade intill varandra i
träddiagrammet, så ser man en spridning av utfallen inom samma konkretion. FT-IR analysen
kunde visa att det kan finnas en spridning även på en liten yta inom samma konkretion. Ett prov
ger inte ett representativt underlag för fortsatt analys och tolkning. Det är värdefullt att ta flera
prover från en och samma konkretion, vilket även Maria Ahlsén kunde konstatera i sin analys av
bröd från Birka (Ahlsén 2004). Prover med en större provmängd har många gånger gett klara och
tydliga spektra. De prover som har gett ”brusiga” och sämre spektra är de som till stor del har
grupperats för sig långt till vänster i klusterdiagrammet i huvudgrupp I och II, och där FT-IR
signalen har varit för otydlig. Adsorptionen i provet kan ha varit för låg pga att det inte har
funnits något organiskt material kvar i provet eller att det inte har varit en tillräckligt stor
provmängd.

6.5 Val av metoder – var det rätt?
För en första identifikation av materialet är FT-IR en bra analysmetod, som inte kräver en så stor
provmängd. Valet att ta flera prover från samma konkretion har känts relevant för att analysen
ska bli så rättvis som möjligt. Analysen har visat på en stor variation i utfallen inom samma
konkretion. Däremot ska man räkna med att analysen kräver mer än 0,1 mg prov, då man bör ta
minst två prover från samma konkretion. Man ska räkna med att konkretionen kan ha ett konta-
minationslager som ska skrapas bort innan provtagning och för att komma djupare in i provet.
Därmed går det åt mer än 0,1 mg per konkretion och det finns en ökad risk att konkretionen
spricker sönder vid en djupare provtagning.

Att använda FT-IR som en metod att identifiera förhistoriskt bröd ställer höga krav på både
provtagningen och referensproverna. Metoden ger ingen klar identifikation ifall materialet är bröd
eller inte. Som ett komplement till den morfologiska analysen och för att kunna studera cell-
strukturer är SEM en lämplig metod. För att också bättre kunna förstå boplatsmaterialet bör
analysen kompletteras med makrofossilsanalyser och studier av härdarnas uppbyggnad för att
kunna se vilka växter som kan ha använts och hur cerealier har tillagats. Fynd 3179 från stolphålet
i hus 12 bör tas ut för 14C analys för att se om materialet kan föras tillbaka till bronsåldern eller
inte. De fynd som i den här uppsatsen har gett ett gott utfall och främst hamnat i grupp F i träd-
diagrammet bör tas ut för vidare analys med SEM för att studera cellstrukturer. Här bör fynd från
olika tidsperioder väljas för att bättre kunna jämföra perioderna emellan. I förlängningen är
jämförelser med andra järnåldersgravfält av intresse för att se om den stora närvaron av bröd vid
Kalvhälla är att ses som unik.
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7 SAMMANFATTNING
Vid undersökningarna genomförda av Stockholms läns museum på 1990-talet vid Kalvshälla (Raä
19, 20+67) i Järfälla socken, Uppland, tillvaratogs organiskt material som möjligen kunde vara
bröd. Syftet med denna uppsats har varit att analysera och kategorisera materialet. 21 fynd från 13
gravar och 3 fynd från boplatsen har analyserats morfologiskt okulärt och med mikroskopi samt
kemiskt med Fouriertransformerad Infrarödspektroskopi (FT-IR). Gravarna dateras från romersk
järnålder till vikingatid. Ett av fynden från boplatsen har en möjlig datering till yngre bronsålder.

Varje fynd delades morfologiskt in i inbördes grupper utifrån utseende och sammansättning.
Här kunde både fekalier, träkol och bränd lera konstateras, vilka inte analyserades mer. Några
fynd kunde också konstateras vara harts. Fyndet från den äldsta gravanläggningen (romersk
järnålder) visade sig vara en skadad rotknöl till brudbröd (Filipendula vulgaris). De resterande
fynden har delats in utifrån en inre morfologi där fyra större grupperingar gjordes: porös, blåsig,
finmalen och smetig. Fynden från gravarna placerades i samtliga grupper, med en tyngdpunkt i
grupperna ”blåsig” och ”finmalen”. Flera av gravfynden hade en yttre morfologi med flera tydliga
kantbitar och en relativt fast struktur. Utifrån den yttre morfologin har några fynd från varje
grupp kunnat föras till en mer cerealiebaserad grupp, som möjligen inte är bröd dels pga fyndens
fragmentariska form och dels avsaknad av kantbitar. Bland boplatsfynden finns både likheter och
skillnader med gravfynden. Fynd 3179 kommer från ett stolphål daterat till yngre bronsålder,
vilket gör att det är unikt om det kan föras till samma period.

Båda gravfynden från folkvandringstid visade på en avvikande form (fingerlik och urnupen
kant) i förhållande till fynd från senare tid. Under vendeltid förekommer många brödfynd där
flera av dem kommer från samma gravanläggning och ska ses som ett och samma fynd. Flera
tydliga kantbitar kan konstateras där man för några kan ana den ursprungliga formen. Andra fynd
har ett kantigt snitt och tolkas som att de tillagats i något med kant. Fynden från vikingatid är
något mer porösa än fynd från tidigare tid.

Ur varje fyndgrupp valdes en eller flera konkretioner varifrån i huvudsak 3 prover togs för
analys med FT-IR. Metoden bygger på att man mäter en molekyls karaktäristiska absorbans
(fingeravtryck) när den bestrålas med infrarött ljus. Totalt gjordes 107 analyser. Resultaten visade
på en viss spridning i utfallet inom samma konkretion. Ett av uppsatsens syften har också varit
att utvärdera FT-IR metoden vid analyser av förhistoriskt organiskt material. Metoden ställer krav
på både provtagningsförfarande och referensprovernas tillit. En del prover, där vissa problem
fanns vid provtagningen, gav en dålig signal i FT-IR analysen. Troligen kan det bero på att inget
organiskt material har funnits kvar eller att provmängden har varit för liten. FT-IR resultaten
presenterades i ett träddiagram där proverna fördelades i olika kluster. Proverna från gravarna
placerades i samtliga kluster förutom klustret för harts. Boplatsmaterialet placerades inom
samtliga huvudgrupper där ett av proverna från fynd 3179 visade viss korrelation till förhistoriskt
bröd. En hypotes som prövades var att det fanns en skillnad i materialet beroende på om man
tog ytligt eller längre in i konkretionen. Metoden är förenad med en viss destruktion av materialet.

Det är både vuxna män och kvinnor, möjligen i rollerna som de goda hushållarna, som har fått
organiskt material med sig i graven. Under äldre järnålder är närvaron av bröd liten, men flera
andra artefakter relaterade till bröd finns (gravklot, degskrapor?, knackstenar och fröer). Dessa
artefakter är i huvudsak relaterade till kvinnor. Förkolnade fröer i gravanläggningar har
konstaterats vara brudbröd där gravarna från äldre järnålder tillhör kvinnor, medan gravar från
vendeltid tillhör män. De vendeltida gravarna med brudbröd hade även bröd. En modell har
tagits fram där bruket av bröd och artefakter relaterade till bröd har förändrats över tid. Under
äldre järnålder har artefakter relaterade till bröd symboliserat det viktiga med tillagningen av bröd
medan under vendeltid förskjuts symboliken till den färdiga produkten (brödet). Under vikingatid
väljer man åter att deponera mer symboliska artefakter (amuletter) kopplade till fruktbarhet.
Brödens placering i gravarna har studerats och fyndkontexten (i brandlagret eller i en kruka)
styrker att bröd medvetet har deponerats till och vid de döda i Kalvshälla.
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APPENDIX 1 UNDERSÖKNINGSMATERIALET
Fynden presenteras i fyndnummerordning. Information om fyndomständighet är hämtat från
grävrapporterna (Bratt 2001a; 2001b; 2003). Färgschemat är enligt Munsell color chart (1975).
Proverna inför FT-IR analysen är namngivna enligt följande princip: JB = Järfällabröd, 000 =
fyndnummer, a/b/c = gruppering inom fyndnumret, 1/2/3/4/5/6/7 = prov 1, 2 osv. Övriga
förkortningar: sts = stensättning, L = längd, Br = bredd, H = höjd, D = diameter.

Fyndnummer: 363
Anläggningsnummer: A23, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Grav. Hög 9,6 x 8,5 m, 0,85 m hög. Urnegrav samt brandlager. Kön:
Kvinna 50 – 79 år.
Datering: Yngre romersk järnålder (0-350 e.Kr)
Fragment/vikt: 1 st / 0,0297g
Beskrivning fyndlista: Förkolnat organiskt material, möjligen rot av brudbröd eller
någon kärna. Ev. bröd. Påträffades i benkoncentrationen.
Egen beskrivning: Brudbröd (Filipendula vulgaris). En skadad förkolnad rotknöl med
skador så att innehållet syns. Åsar syns på utsidan.
Grupp: Frö
Mått: L 11,5 mm. D ca 5,5 mm.
Färg Munsell: Yta: 2.5 YR 4/2 (weak red). Innehåll: 2.5 YR N2.5 (black).
Prov FT-IR: -

Fyndnummer: 403
Anläggningsnummer: A27, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Grav. Rund sts 8,0-8,2 m, 0,3 m
hög. Brandlager med urna. Kantkedja, sydvästport.
Överlagrar äldre gravar. Kön: Vuxen kvinna (adultus)
18-44.
Datering: Vikingatid (900-t)
Fragment/vikt: 18 st / 3,456 g
Beskrivning fyndlista: Förkolnat organiskt material.
Bröd? Påträffades i sydvästra kvadranten i brandlagret
vid gravurnan.
Egen beskrivning: Alla bitar har lika konsistens. Strukturen är förkolnad, grynig och till viss del blåsig med en del
rottrådar. Konsistensen är sotig och ”torr”. Möjligen synliga växtdelar. En av bitarna har något vitt i ytan, vilket
även en av bitarna i fynd 684 har. Träkolsfragment i en del bitar. Påminner om fynd 608.
Grupp: a) bröd, grynig
Mått: Största biten: L 25,1 mm. Br 12,4 mm. H 10,2 mm.
Färg Munsell: Yta: 2.5 YR 4/2 (weak red). Innehåll: 2.5 YR N2.5 (black).
Prov FT-IR: JB403a1, JB403a2, JB403a3

Fyndnummer: 431
Anläggningsnummer: A46, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Grav: rund sts 3,35 m i diameter, 0,2 m hög. Brandgrop.
Kön: Vuxen man 18-44 (adultus).
Datering: Folkvandringstid
Fragment/vikt: 1 st / 0,263 g
Beskrivning fyndlista: Förslaggat material, kanske del av bröd. Viss originalform
med liten urgröpning. Påträffat i nordöstra delen av kärnröset, rensfynd.
Egen beskrivning: Fast struktur med viss blåsighet. Slät yttersida. Tydlig brottyta. Ena kanten har en urnypning.
Innehållet är mycket koligt, lätt och finfördelat. Påminner om fynd 604.
Grupp: a) bröd, blåsig
Mått: L 20,6 mm. Br 8,3 mm. H 7,8 mm.
Färg Munsell: Yta: 10 Y R 4/2 (dark grayish brown). Innehåll: 7.5 Y R N3 (very dark gray).
Prov FT-IR: JB431a1, JB431a2, JB431a3, JB431a4

Utsida.

Insida
(skadad sida).

Alla fragment.

Yttersidan av fyndet.
Urnypningen syns
tydligt i nederkant.
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Fyndnummer: 437
Anläggningsnummer: A52, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Grav: Rund sts 1,8 m diameter, 0,35 m hög. Brandlager. Kön:
Vuxen man 35-64 år. Flertal förkolnade fröer.
Datering: Vendeltid (550-600 e.Kr.)
Fragment/vikt: 10 st / 1,169 g
Beskrivning fyndlista: Slaggat material. Bröd? Påträffat i västra halvan av
brandlagret. I direkt anslutning till benkoncentrationen.
Egen beskrivning: Fyndet kan delas in i tre grupper.
a) Bröd. Ena sidan av det största fragmentet syns i stereomikroskop längsgående
celler. Andra sidan är mer en ihopblandad massa. Kolig, finpulvrig struktur med
något tätare och fetare konsistens än 431. Ingen blåsighet.
b) Bränd lera. Viss blåsighet. Ej så hårt bränd att det blivit rött.
c) Träkol. Fibrer syns.
Grupp: a) bröd ej blåsig, finmalen, b) bränd lera, c) träkol
Mått: a) L 19,9 mm. Br 8,65 mm. H 3,7 mm.
Färg Munsell: a): Yta: 10 Y R 3/1 (very dark gray). Innehåll: 7.5 Y R N2 (black).
Prov FT-IR: JB437a1, JB437a2, JB437a3, JB437a4

Fyndnummer: 438
Anläggningsnummer: A52, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Se fynd 437.
Datering: Vendeltid (550-600 e.Kr.)
Fragment/vikt: 4 st / 0,309 g
Beskrivning fyndlista: Slaggat material. Bröd? Påträffat i östra halvan av
brandlagret. I direkt anslutning till benkoncentrationen.
Egen beskrivning: Fyndet kan delas in i två grupper.
a) bröd. 3 fragment. Tät och kolig massa. Ingen blåsighet. Lika struktur som 437.
b) Träkol, 1 fragment.
Grupp: a) bröd ej blåsig, finmalen, b) träkol
Mått: a) L 11,2 mm. Br 10,1 mm. H 5,65 mm.
Färg Munsell: a): Yta: 5 Y R 5/2 (reddish gray). Innehåll: 5 Y R 2.5/1 (black).
Prov FT-IR: JB438a1, JB438a2, JB438a3, JB438a4

Fyndnummer: 480
Anläggningsnummer: A69, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Grav. Oval sts 3,1 x 2,6 m. 0,2 m hög. Brandlager. Kön: Vuxen
kvinna 18-44 (adultus). Ev. en man (flinta, 1 pärla).
Datering: Vendeltid (750 – 830 e.Kr.)
Fragment/vikt: 1 st / 0,543 g
Beskrivning fyndlista: Platt kaka av organiskt material, ev. bröd eller dylikt.
Påträffades i nordöstra kvadranten av brandlagret.
Egen beskrivning: Möjlig yttersida. Ena sidan är konvex (ovansida) och andra
konkav (undersida). Tät, finkornig massa och lite smetig/fet konsistens. Ingen
blåsighet. Under stereomikroskop ser den ”lurvig” ut. Det är som att massan är
sammansatt av små stavar. Tolkas som en skorpliknande yta/skal.
Grupp: a) bröd, smetig
Mått: L 20,5 mm. Br 17,7 mm. H 3,7 mm.
Färg Munsell: Yta: 2.5 Y 3/2 (very dark grayish brown). Innehåll: 5 R 3/1 (dark
reddish gray).
Prov FT-IR: JB480a1, JB480a2, JB480a3

Från vänster: grupp a) bröd (3 st),
grupp b) träkol (1 st).

Grupp a)
bröd.

Grupp b)
bränd lera.

Grupp c)
träkol.

Undersida (konkav).

Yttersida (konvex).



35

Fyndnummer: 498
Anläggningsnummer: A87, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Grav. Rund sts 1,9 x 2,0
m. 0,3 m hög. Kantkedja, brandlager. Kön:
Vuxen individ (kön oklart).
Datering: Vendeltid (ingen närmare datering)
Fragment/vikt: 32 st / 8,579 g
Beskrivning fyndlista: Bröd? Påträffat i
södra halvan av brandlagret.

Egen beskrivning: Flera tydliga kant-/ytterbitar. Det som tolkas som en undersida är plattare än ovansidan, vilken
är slät och lite rundad. En bit har kantigt snitt, som om den har legat i något med kant. Fin, kolig struktur med
blåsighet. Väl ihopblandat. Alla bitar liknande struktur. Kompakt, håller ihop bra och smular inte. 2 bitar passar
ihop. Påminner om fynd 712, 713, 714, men har mer blåsighet.
Grupp: a) bröd, småblåsig
Mått: Stor bit: L 18,4 mm. Br 22,5 mm. H 12,0 mm.
Färg Munsell: Yta: 10 YR 4/1 (dark gray). Innehåll: 7.5 Y R N2/ (black). Urval: bit med tydlig brottyta.
Prov FT-IR: JB498a1, JB498a2, JB498a3

Fyndnummer: 563
Anläggningsnummer: A107, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Grav. Röseliknande 6,0 m i diameter, 0,75 m hög.
Brandlager. Kön: Vuxen individ 18-44 (adultus) Ev. man.
Datering: Vikingatid (900-t eller senare)
Fragment/vikt: 21 tydligare större fragment. / 14,530 g (alla fragment)
a) 2,846 g, b) 11,252 g, c) 0,432 g
Beskrivning fyndlista: Slaggigt material, bröd? Påträffat i s-ö
kvadranten, i kruka.
Egen beskrivning:
Fyndet kan delas in i 3 olika grupper:
a) bröd. 2 bitar passar ihop. 1 fingerliknande ytterbit. Viss blåsighet.
Tätare och fastare än b).
b) bröd, smulig. Grynig/porös struktur, smular lätt sönder. Påminner om
fynd 403, men smular lättare sönder. Mindre koligt än a).
c) träkol. 13 träkolsfragment. Ett bränt ben sitter ihop med en massa.
Grupp: a) bröd småblåsig, b) bröd, smulig, c) träkol
Mått: a): fingerliknande: L 21,3 mm. Br 17,2 mm. H 10,5 mm.
Färg Munsell: a) Yta: 7.5 Y R 5/2 (brown). Innehåll: 7.5 Y R N2/
(black).
b) Yta: 5 Y 5/2 (olive gray). Innehåll: 5 Y 2.5/1 (black).
Prov FT-IR: JB563a1, JB563a2, JB563a3
JB563b1, JB563b2, JB563b3, JB563b4, JB563b5, JB563b6

Alla
fragment.

Grupp a) bröd, småblåsig.

Grupp b) bröd, smulig.

Grupp c)
träkol.
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Fyndnummer: 595
Anläggningsnummer: A109, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Grav. Sts 3,1 m, 0,3 m hög.
Brandlager.
Kön: Vuxen människa (möjligen man) 35 – 64 år.
Datering: Vendeltid (700-t)
Fragment/vikt: 39 st (+ mindre fragment) / 6,293 g
Beskrivning fyndlista: Förkolnat organiskt material.
Påträffat i de sållade dumpmassorna.
Egen beskrivning: Fyndet kan delas in i två grupper:
a) Bröd? Fin, kolig struktur. Ingen blåsighet. En bit
med slät möjlig utsida. Lik 596, 597. Påminner om
fynd 437 och 438.
b) Träkol?
Grupp: a) bröd ej blåsig, finmalen b) träkol
Mått: a) L 21,45 mm. Br 12,3 mm. H 5,9 mm.
Färg Munsell: a): Yta: 5 Y R 5/1 (gray). Innehåll: 5 Y R 2.5/1 (black).
Prov FT-IR: JB595a1, JB595a2, JB595a3, JB595a4

Fyndnummer: 596
Anläggningsnummer: A109, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Se fynd 595.
Datering: Vendeltid (700-t)
Fragment/vikt: 4 st / 0,885 g
Beskrivning fyndlista: Förkolnat organiskt material. Påträffades vid
rensning norr om anläggningen.
Egen beskrivning: Alla bitar liknande struktur. Tät, kolig och kompakt
struktur. Finmalen. Smular inte. En slät yttersida. Lik 595, 597. Påminner
om 437 och 438.
Grupp: a) bröd ej blåsig, finmalen.
Mått: L 26,3 mm. Br 14,7 mm. H 7,65 mm.
Färg Munsell: Största biten. Yta: 5 Y R 4/2 (dark reddish gray). Innehåll: 5 Y R 3/1 (very dark gray).
Prover FT-IR: JB596a1, JB596a2, JB596a3, JB596a4

Fyndnummer: 597
Anläggningsnummer: A109, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Se fynd 595.
Datering: Vendeltid (700-t)
Fragment/vikt: 2 st / 0,750 g
Beskrivning fyndlista: Förkolnat org. material. Påträffat centralt i brandlagret.
Egen beskrivning: Liknande struktur. Tät och finmalen massa. Ingen tydlig
yttersida. Lik 595, 596. Påminner om 437 och 438.
Grupp: a) bröd ej blåsig, finmalen.
Mått: L 16,4 mm. Br 11,7 mm. H 10,8 mm.
Färg Munsell: Yta: 7.5 Y R 5/2 (brown). Innehåll: 7.5 Y R N2 (black).
Prover FT-IR: JB597a1, JB597a2, JB597a3, JB597a4

Alla fragment.

Alla fragment.

Alla fragment ur grupp a).
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Fyndnummer: 604
Anläggningsnummer: A25, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Grav. Rektangulär sts 2,9 x 4,2 m, 0,15-0,2 m hög. Kantkedja, brandlager.
Kön: ?
Datering: Folkvandringstid (osäker – 1 bränt sotfritt ben).
Fragment/vikt: 1 st / 0,776 g
Beskrivning fyndlista: Förkolnat material (organiskt) ev. bröd. Påträffad i n-v kvadranten
av brandlagret.
Egen beskrivning: Fingerlik med brottyta där ett ihåligt inre syns. Slät yta. Innehållet
poröst, koligt och fint.. Fin blåsighet. Påminner till formen om en skadad koprolit, men
innehållet talar emot det. Påminner om fynd 431.
Grupp: a) bröd, blåsig
Mått: L 16,6 mm. D 14,8 mm.
Färg Munsell: Yta: 10 Y R 4/2 (dark grayish brown). Innehåll: 7.5 Y R N2/ (black).
Prov FT-IR: JB604a1, JB604a2, JB604a3

Fyndnummer: 608
Anläggningsnummer: A110, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Grav: Rund sts 3 m, 0,2 m hög. Brandlager.
Kön: Vuxen kvinna 35-64 år (maturus).
Datering: Vendeltid (600-t)
Fragment/vikt: 2 st / 0,751 g
Beskrivning fyndlista: Två delar av förkolnat organiskt material.
Påträffat i schaktmassorna och kan troligen härröras till gravgömman.
Egen beskrivning: Fragmenten har liknande struktur. Innehållet väl ihopblandat med viss grynighet, som ändå
håller ihop. Viss blåsighet. Rottrådar finns. Påminner om fynd 403.
Grupp: a) bröd, grynig
Mått: Största biten: L 17,65 mm. Br 16,8 mm. H 6,9 mm.
Färg Munsell: Yta: 5 Y R 3/1 (very dark gray). Innehåll: 5 Y R 2.5/1 (black).
Prov FT-IR: JB608a1, JB608a2, JB608a3, JB608a4

Fyndnummer: 684
Anläggningsnummer: A161, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Grav. Rund sts 3,0 x 2,5 m, 0,25 m hög. Brandlager. Kön: Vuxen
kvinna 18 – 44 (adultus).
Datering: Vendeltid (700-t)
Fragment/vikt: 5 st / 1,246 g
Beskrivning fyndlista: Förkolnat bröd? Påträffat bland keramik från brandlagrets
sydvästra halva.
Egen beskrivning: Alla fragment lika struktur. Smular inte. En bit med lite vitt i (jfr.
fynd 403). Liten blåsighet, annars kompakt och hård struktur. 3 bitar passar ihop.
Liknar 712a, 713a, 714a.
Grupp: a) bröd, småblåsig.
Mått: Större bit: L 16,2 mm. Br 11,7 mm. H 6,2 mm.
Färg Munsell: Yta: 7.5 Y R 5/2 (Brown). Innehåll: 7.5 Y R N2/ (Black).
Prov FT-IR: JB684a1, JB684a2, JB684a3, JB684a4, JB684a5, JB684a6, JB684a7

Alla fragment.

Alla fragment.

Fingerliknande.

Innehåll.
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Fyndnummer: 700
Anläggningsnummer: A162, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Grav. Rund sts 3,1 – 3,2 m, 0,4 m hög. Brandlager.
Överlagrade härd. Förkolnade fröer. Kön: Vuxen man? 18-79 år adultus.
Datering: Vendeltid (700-t)
Fragment/vikt: 5 st / Totalt 1,1 g a) 0,64 g b) 0,46 g
Beskrivning fyndlista: Förkolnat organiskt material. Bröd? Största
fragmentet (med delvis bevarad form, i två delar) från brandlagrets
sydöstra kvadrant, de övriga tre från dess sydvästra kvadrant.

Egen beskrivning: Fyndet kan delas in i två grupper utifrån hur de påträffades i brandlagret.
a) Tre bitar något kompaktare, tätare struktur än b). Möjligen en yttersida på den stora biten. Kolig, finpulvrig
massa med viss blåsighet.
b) Två bitar som passar ihop visar på fin blåsighet med kolig struktur. Ena sidan en yttersida med slät yta. På den
mindre av de två bitarna kan man i stereoluppen ana längsgående streck (möjlig cellstruktur?).
Grupp: a) bröd småblåsig b) bröd småblåsig
Mått: a) Största av 3 bitar: L 13,9 mm. Br 12,9 mm. H 6,2 mm.
b) 2 passbitar: L 18,2 mm. Br 14,6 mm. H 10,1 mm.
Färg Munsell: a) Yta: 10 Y R 4/2 (dark grayish brown). Innehåll: 7.5 Y R N2 (black).
b) Yta : 10 Y R 4/1 (dark gray). Innehåll b): 7.5 Y R N2 (black).
Prov FT-IR: JB700a1, JB700a2, JB700a3
JB700b1, JB700b2, JB700b3

Fyndnummer: 712
Anläggningsnummer: A177, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Grav. Närmast kvadratisk sts 2,4 x 2,6
m, 0,2 m hög. Kantkedja, brandlager. Kön: Vuxen 18-44
(adultus). Kön?
Datering: Vendeltid (600-750 e.Kr.)
Fragment/vikt: 63 st / Totalt 42,9 g. a) 35,408 g. b) 6,987
g. c) 0,015 g
Beskrivning fyndlista: Förkolnat ”slaggigt” material. Bröd
e.dyl. Originalkanter på vissa fragment. Påträffat
brandlagret s.ö kvadranten.
Egen beskrivning: Fyndet kan delas in i tre grupper.
a) Bröd. Ytan täckt av ett kontaminationslager som går
djupt in. Fin, kompakt struktur, smular inte. Flera ytter-
/kantbitar. 4 kantbitar passar ihop (2+2). Möjligen delar av
flera bröd. Den större tjockaste biten kan möjligen utgöra
mitten av ”brödet”. Stora kantbiten tydlig, lite välvd, slät
ovansida. Platt, skrovlig undersida. Viss blåsighet. Finmalet
innehåll. Något fragment av träkol syns på en bit. Liknar
fynd 713a, 714a. Påminner om fynd 498a.
b) Slaggigt och tyngre än a). Under ytan ett tunt, smetigt
svart lager. Strax under det något hårt och kompakt. Harts
som starkt hettats upp och förglasats?
c) Musfekalie. Stämmer väl överens med referensmaterial
från skogsmus. Blankt, kådalikt, kletigt innehåll med en del
bruna inslag.
Grupp: a) bröd lite blåsig, finmalen, b) slagg, c) fekalier
Mått: a) kantbit: L 39,2 mm. Br 21,6, mm. H 9,2 mm.
b) Störst bit: L 18,1 mm. Br 12,85 mm. H 10,1 mm.
Färg Munsell: a) Yta: 7.5 Y R 5/2 (brown). Innehåll: 7.5 Y R N2 (black).
b) Yta: 10 Y R 6/2 (light brownish gray). Innehåll: 7.5 Y R N3 (Very dark gray).
Prover: JB712a1, JB712a2, JB712a3
JB712b1, JB712b2, JB712b3, JB712b4, JB712b5, JB712b6

Alla fragment grupp a) bröd.

Alla fragment grupp b) slagg.

c) Musfekalie.

Alla fragment.
Grupp a) till höger (3 bitar).

Grupp b) till vänster (2 bitar).
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Fyndnummer: 713
Anläggningsnummer: A177, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Se fynd 712.
Datering: Vendeltid (600-750 e.Kr.)
Fragment/vikt: 40 st / Totalt: 31,045 g.
a) 15,910 g, b) 14,751 g, c) 0,384 g
Beskrivning fyndlista: Förkolnat ”slaggigt” material. Bröd
e.dyl. Originalkanter på vissa fragment. Påträffat
brandlagret sydvästra kvadranten.
Egen beskrivning: Fyndet kan delas in i 3 grupper.
a) Bröd. Liknar fynd 712a, 714a. Påminner om fynd 498a.
Störst bit slät ovansida. En bit med slät rundad fingerlik
profil, vilket är den enda tydliga kantbiten. Möjligen kan
störst bit tolkas som att den legat i något med kant pga rak
kant. 3 bitar passar ihop. Flera bitar har ovansidor. Tät, fast
struktur med viss blåsighet.
b) Slaggigt. Mycket lik fynd 712b. En bit har trekantigt snitt,
liknande någon form av tätning/klining.
c) 2 bitar med annan struktur än a). Vågig, tät, kompakt och
blåsig. Konsistensen något smetig.
Grupp: a) bröd lite blåsig, finmalen, b) slagg, c) bröd blåsig

Mått: a) Störst bit: L 38,15 mm. Br 34,2 mm. H 12,65 mm.
b): L 21,8 mm. Br 16,9 mm. H 9,95 mm.
c): L 10,75 mm. Br 8,2 mm. H 5,9 mm.
Färg Munsell: a) Yta a): 7.5 YR 5/2 (brown).
Innehåll: 7.5 YR N2 (black).
b) Yta: 7,5 Y R 5/2 (brown).
Innehåll: 7.5 YR N3 (very dark gray).
c) Yta: 10 Y R 5/1 (gray). Innehåll: 7 Y R N2/ (black).
Prov FT-IR: JB713a1, JB713a2, JB713a3, JB713a4, JB713a5, JB713a6, JB713a7
JB713b1, JB713b2, JB713b3, JB713b4, JB713b5, JB713b6
JB713c1, JB713c2, JB713c3

Fyndnummer: 714
Anläggningsnummer: A177, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Se fynd 712.
Datering: Vendeltid (600-750 e.Kr.)
Fragment/vikt: 6 st / 1,095 g
Beskrivning fyndlista: Förkolnat ”slaggigt” material. Bröd e.dyl.
Originalkanter på vissa fragment. Påträffat i brandlagret i nordvästra
kvadranten.
Egen beskrivning: Kompakt, tät struktur, smular inte. Viss blåsighet. Liknar 712a, 713a. Påminner om fynd 498a.
Grupp: a) bröd, lite blåsig, finmalen
Mått: Största biten: L 15,8 mm. Br 12,5 mm. H 7,75 mm.
Färg Munsell: Yta: 10 YR 5/2 (grayish brown). Innehåll: 7.5 Y R N3 (very dark gray).
Prov FT-IR: JB714a1, JB714a2, JB714a3, JB714a4, JB714a5, JB714a6, JB714a7

Alla fragment grupp a), bröd.

Fragment från grupp b) slagg.

Fragment från grupp c) vågig.

Alla fragment.
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Fyndnummer: 783
Anläggningsnummer: A119, Raä 20 + 67
Anläggningstyp: Härd. Rundad (yta, profil), 0,3 x 0,3 m. 0,2 m djup. Sotig mylla, kol.
Datering: Ligger mellan folkvandringstida gravar.
Fragment/vikt: 1 st / 0,289g
Beskrivning fyndlista: Slaggigt, med viss originalyta. Bröd?
Egen beskrivning: Mycket slät, tät och blank yttersida. Starkt förkolnat med fin struktur och
blåsighet. Fint malet?
Grupp: a) bröd, blåsig
Mått: L 17,2 mm. Br 11,1 mm. H 11,0 mm.
Färg Munsell: Yta: 10 Y R 2/1 (black). Innehåll: 10 Y R 2/1 (black).
Prov FT-IR: JB783a1, JB783a2, JB783a3

Fyndnummer: 1590
Anläggningsnummer: Ruta 231, stick 2, Raä 19.
Anläggningstyp: Boplats.
Datering: -
Fragment/vikt: 1 st / 2,207 g
Beskrivning fyndlista: Bröd?
Egen beskrivning: En kompakt ”kaka”. Smular inte. Massan är tät.
Innehållet är brunaktigt, smetigt och fast. Litet fragment av träkol på
ytan. Hartskaka.
Grupp: a) harts
Mått: L 29,8 mm. Br 19,75 mm. H 9,45 mm.
Färg Munsell: Yta: 5 Y R 4/2 (dark reddish gray). Innehåll: 2.5 Y R
2.5/2 (very dusky red).
Prov FT-IR: JB1590a1, JB1590a2, JB1590a3

Fyndnummer: 3179
Anläggningsnummer: A3870, Raä 19.
Anläggningstyp: Boplats. Stolphål, hus 12.
Datering: Stolphålets datering 1000-400 BC.
Fragment/vikt: Flera fragment. / Totalt: 5,411 g
Beskrivning fyndlista: Ev. förkolnat bröd. Svårtolkat.
Egen beskrivning: Flera små fragment inklusive en del jord.
Tydlig blåsighet, mycket porös och kolig.
Grupp: a) bröd, småblåsig
Mått: Urval: en av de större bitarna: L 14,3 mm. Br 6,8 mm.
H 7,45 mm.
Färg Munsell: Yta: 5 Y R 6/2 (pinkish gray). Innehåll: 2.5 Y R
N3 (very dark gray).
Prov FT-IR: JB3179a1, JB3179a2, JB3179a3, JB3179a4, JB3179a5, JB3179a6, JB3179a7

Ovansida.

Undersida.

Ena sidan.

Andra sidan.

Kortsida/brottyta.

Alla större fragment förutom jord.
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APPENDIX 2 UTFALL OCH KORRELATION AV PROVERNA
Här anges respektive provs vikt samt bästa korrelation till referensgrupper vid FT-IR analysen.
Referensgrupperna (kataloger) har varit ”bröd”, ”hartser”, ”koprolit”, ”läder”, ”LA 121” och
”LA 122”. Vid varje prov anges till vilken grupp (kluster) i träddiagrammet det kan kopplas.

Prov Mängd
(mg)

Korre-
lation

Katalog
FT-IR

Benämning Kluster

403a1 0,1 0,91 Bröd Vendel III, F, F3
403a2 0,15 0,93 Bröd Grobin III, F, F2
403a3 0,2 0,82 Koprolit Birka, Svarta Jorden III, F, F2
431a1 0,06 0,92 Läder Råhud, rådjur I, B
431a2 0,01 0,43 Läder Vendel III, E
431a3 0,12 0,73 Läder Glacégarvad killing I, A
431a4 0,28 0,71 LA 121 Förkolnad palt råg/blod III, F, F1
437a1 0,18 0,72 Bröd Vendel I, A
437a2 0,02 0,73 Läder Glacégarvad killing I, A
437a3 0,05 0,74 Läder Glacégarvad killing I, A
437a4 0,15 0,88 Bröd Vendel III, F, F3
438a1 0,24 0,83 Bröd Vendel III, F, F3
438a2 0,18 0,51 Läder Rennappa I, B
438a3 0,02 0,71 Bröd Vendel III, F, F3
438a4 0,15 0,92 LA 121 Förkolnat havre 1200-t III, F, F3
480a1 0,18 0,95 Hartser Bränd glukos III, F, F6
480a2 0,13 0,94 Hartser Bränd glukos III, F, F6
480a3 0,13 0,95 Hartser Bränd glukos III, F, F6
498a1 0,17 0,87 LA 122 Förkolnat korn 1600-t III, F, F2
498a2 0,19 0,92 LA 122 Förkolnat korn 1600-t II, D, D3
498a3 0,15 0,88 Läder Sämskgarvad älg III, F, F2
563a1 0,14 0,92 Bröd Grobin III, F, F2
563a2 0,19 0,9 Bröd Vendel III, F, F3
563a3 0,21 0,94 LA 121 Förkolnat havre 1200-t III, F, F3
563b1 0,1 0,76 Läder Vendel III, E
563b2 0,03 0,66 Läder Vendel III, E
563b3 0,19 0,82 Koprolit Birka III, E
563b4 0,3 0,83 Hartser Laxskinnslim II, D, D2
563b5 0,1 0,87 Koprolit Birka, Svarta Jorden III, F, F6
563b6 0,22 0,72 Läder Vendel III, E
595a1 0,12 0,42 Läder Nöt från Tärnsjö I, A
595a2 0,15 0,6 Läder Kalv, garvad I, B
595a3 0,02 0,29 Hartser Grankåda, aska 5:1 I, A
595a4 0,09 0,73 Bröd Vendel III, F, F3
596a1 0,09 0,78 Läder Sämskgarvad älg II, D, D1
596a2 0,01 0,76 LA 122 Förkolnat korn 1200-t III, F, F3
596a3 0,1 0,87 LA 122 Förkolnat korn 1200-t III, F, F3
596a4 0,05 0,88 LA 122 Förkolnat korn 1600-t II, D, D3
597a1 0,05 0,62 Läder Rennappa I, B
597a2 0,07 0,87 Hartser Rådjurstalg II, D, D3
597a3 0,02 0,46 Läder Rennappa I, B
597a4 0,15 0,74 Bröd Vendel III, F, F3
604a1 0,17 0,91 Bröd Vendel II, D, D1
604a2 0,18 0,86 Bröd Vendel III, F, F3
604a3 0,12 0,76 Hartser Bränt vetemjöl II, D, D1
608a1 0,09 0,52 Läder Råhud, rådjur I, B
608a2 0,21 0,64 Läder Ark. läder i bronsbeslag I, A
608a3 0,02 0,85 Läder Älgnappa I, B
608a4 0,15 0,8 Bröd Vendel III, F, F3
684a1 0,16 0,79 Läder Sämskgarvad älg II, D, D1
684a2 0,09 0,79 Bröd Vendel III, F, F2
684a3 0,12 0,87 Hartser Bränt vetemjöl II, D, D1
684a4 -0,17 0,73 Läder Vendel III, E
684a5 0 0,71 Läder Vendel III, E
684a6 0,04 0,73 Läder Vendel III, E
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684a7 0,03 0,85 Bröd Vendel III, F, F3
700a1 0,14 0,91 Bröd Vendel III, F, F2
700a2 0,16 0,64 Hartser Benmärgsfett, älg II, C
700a3 0,19 0,9 Bröd Grobin III, F, F2
700b1 0,2 0,93 Bröd Vendel III, F, F2
700b2 0,1 0,77 Läder Sämskgarvad älg III, F, F2
700b3 0,16 0,87 LA 122 Förkolnat korn 1600-t III, F, F2
712a1 0,18 0,91 Bröd Vendel III, F, F2
712a2 0,2 0,87 LA 121 Förkolnat havre 1200-t III, F, F2
712a3 0,16 0,91 Bröd Grobin III, F, F2
712b1 0,2 0,59 Hartser Björnnävertjära I, A
712b2 0,09 0,6 Läder Glacégarvad killing I, A
712b3 0,03 0,71 Hartser Nävertjära+bränd glukos III, F, F4
712b4 0,08 0,75 Läder Nöt från Tärnsjö I, A
712b5 0,16 0,73 Läder Nöt från Tärnsjö I, A
712b6 0,23 0,54 Läder Barkgarvat rådjur II, C
713a1 0,02 0,54 Läder Glacégarvad killing I, A
713a2 0,2 0,67 Bröd Vendel I, A
713a3 0,11 0,33 Läder Nöt från Tärnsjö I, A
713a4 0,17 0,49 Läder Glacégarvad killing I, A
713a5 0,06 0,49 Läder Råhud, rådjur I, B
713a6 0,08 0,43 Läder Råhud, rådjur I, B
713a7 0,15 0,77 Bröd Vendel III, F, F2
713b1 0,21 0,77 LA 122 Förkolnat knäckebröd (råg) III, F, F4
713b2 0,28 0,63 Läder Nöt från Tärnsjö I, A
713b3 0,22 0,77 Hartser Nävertjära+bränd glukos III, F, F4
713b4 0,1 0,43 Läder Råhud, rådjur I, B
713b5 0,17 0,64 Läder Nöt från Tärnsjö I, A
713b6 0,17 0,67 Hartser Björnnävertjära I, A
713c1 0,14 0,9 Bröd Vendel III, F, F2
713c2 0,06 0,85 Bröd Vendel III, F, F2
713c3 0,16 0,87 Hartser Indunstad björksav III, F, F3
714a1 0,21 0,42 Läder Garvat rådjur I, A
714a2 0,18 0,8 Läder Ekbarksgarvad baggepung II, D, D2
714a3 0,19 0,66 Bröd Vendel I, A
714a4 0,1 0,63 LA 122 Förkolnat korn, 1600-t II, C
714a5 0,02 0,61 Hartser Benmärgsfett, älg II, C
714a6 0,29 0,89 Bröd Vendel III, F, F3
714a7 0,2 0,87 LA 122 Förkolnat korn 1600-t II, D, D3
783a1 0,21 0,94 LA 121 Förkolnat förhistoriskt råg III, F, F3
783a2 0,22 0,89 LA 121 Förkolnat förhistoriskt råg III, F, F3
783a3 0,22 0,85 Bröd Vendel III, F, F3
1590a1 0,23 0,96 LA 121 Vikingatida björktjära III, G, G2
1590a2 0,03 0,78 LA 121 Vikingatida björktjära III, G, G1
1590a3 0,13 0,94 LA 121 Vikingatida björktjära III, G, G2
3179a1 0,06 0,64 Läder Sälgbarksgarvad ren III, G, G1
3179a2 0,06 0,63 Bröd Vendel I, A
3179a3 0,13 0,67 Bröd Vendel I, A
3179a4 0,11 0,8 Bröd Vendel III, F, F2
3179a5 0,1 0,86 LA 122 Förkolnat korn 1600-t II, D, D3
3179a6 0,1 0,92 LA 122 Förkolnat korn 1600-t II, D, D3
3179a7 0,15 0,81 Bröd Vendel III, F, F2



CD-uppsatser i laborativ arkeologi för läsåret 2005/2006: 
=
=
h~êáå=^åÇÉêëëçå= aáÉí= C= fÇÉåíáíÉíK= ^å~äóëÉê= ~î= âçäJ= âî®îÉJ= çÅÜ= ëî~îÉäáëçíçéÉê= é™=

áåÇáîáÉê= Ñê™å= ÇÉí= âêáëíå~= ëÉåîáâáåÖ~íáÇ~= Öê~îÑ®äíÉí= á= _à∏êåÉÇI=
qçêë™âÉêë=ëçÅâÉåI=üåÖÉêã~åä~åÇK=

^åå~=_®ÅâÜÉÇÉå= _Éëä~Ö=ÉääÉê=ÄìÅâä~\=bå=ëíìÇáÉ=~î=éä~íí~=à®êåÑê~ÖãÉåí=Ñê™å=Ü~ääÜìëÉí=á=
_áêâ~ë=d~êåáëçåK=

bäáå=cçêå~åÇÉê= qÜÉ=táäÇ= páÇÉ= çÑ= íÜÉ= kÉçäáíÜáÅK= ^= ëíìÇó= çÑ= máííÉÇ=t~êÉ= ÇáÉí= ~åÇ=
áÇÉçäçÖó=íÜêçìÖÜ=~å~äóëáë=çÑ=ëí~ÄäÉ=Å~êÄçå=~åÇ=åáíêçÖÉå=áëçíçéÉë=áå=
ëâÉäÉí~ä=ã~íÉêá~ä=Ñêçã=hçêëå®ëI=dê∏ÇáåÖÉ=é~êáëÜI=p∏ÇÉêã~åä~åÇK=

j~äíÉ=cêáÇ¨å= aáÉí= ìåÇÉê= ãÉëçäáíáâìã= ìíáÑê™å= ~å~äóë= ~î= ëí~Äáä~= áëçíçéÉê= á=
ÄÉåã~íÉêá~äK=

e~ê~äÇ=gçÜ~åëëçå= Ò_™íåáí~êÒ= Ó= ^å~äóë= çÅÜ= âçåëÉêîÉêáåÖ= ~î= à®êååáí~ê= Ñê™å= _áêâ~ë=
Ö~êåáëçåK=

cêÉÇêáâ=iìåÇëíê∏ã= aÉí= îáâáåÖ~íáÇ~= Ä™ÖëâóííÉí= á= _áêâ~= Ó= Éíí= ÉñÉãéä= é™= Éå= Ñê~ãëí™ÉåÇÉ=
ëíêáÇëâçåëí=ãÉÇ=Ñê®ãã~åÇÉ=áåëä~ÖK=

bäáå~=m~äçã®âá= ^äÄóë= ëâ®êîçê= Ó= iáéáÇ= çÅÜ= ãçêÑçäçÖáëâ= ~å~äóë= ~î= íáÇáÖåÉçäáíáëâ=
âÉê~ãáâ=Ñê™å=£ä~åÇK=

bääáåçê=p~ÄÉä= ^êâÉçäçÖáëâ= ä~åÇëâ~éë~å~äóë= çÅÜ= éêçëéÉâíÉêáåÖ= ~î= ÄÉÄóÖÖÉäëÉJ
ä®ãåáåÖ~ê=çÅÜ=Öê~îÑ®äí=îáÇ=^äëáâÉ=Ü~ÖÉK=

má~=pÅÜçìäíò= dÉåìë= é™= ãÉåóåK= ^å~äóëÉê= ~î= ëí~Äáä~= âçäJ= çÅÜ= âî®îÉáëçíçéÉê= é™=
ëâÉäÉííã~íÉêá~ä= Ñê™å= _à®êÄóÖê~îÑ®äíÉí= Ñê™å= ®äÇêÉ= êçãÉêëâ= à®êå™äÇÉê= á=
h~ëíä∏ë~=é™=£ä~åÇK=

`Üêáëíáå~=pÅÜáÉêã~å= _ê∏Ç= îáÇ= Ç∏Ç= á= h~äîëÜ®ää~K= ^å~äóë= ~î= Ñ∏êÜáëíçêáëâí= çêÖ~åáëâí= Öê~îJ=
çÅÜ=Äçéä~íëã~íÉêá~ä=Ñê™å=_~êâ~êÄó=á=g®êÑ®ää~=ëçÅâÉåI=rééä~åÇK=

=

=
=

=
Sedan år 2000 ges CD-uppsatser producerade vid Arkeologiska forsknings-
laboratoriet ut i fulltext (pdf-format), som man kan hämta hem från webben 
(www.diva-portal.org) eller beställa samlade på en CD-skiva. Endast en begränsad 
upplaga trycks för distribution till bibliotek och institutioner. Både CD-skiva och tryckta 
uppsatser kan beställas från AFL, Wallenberglaboratoriet, Stockholms Universitet, 
106 91 Stockholm. 
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